ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ
«ՍՓՅՈՒՌ» (113, 010-519999), «ՍՓՅՈՒՌ ՊԼՅՈՒՍ» (09000-9999, 09000-1313)
¡ Աշխատում են շուրջօրյա (24/7)
¡ Հարցումները սպասարկվում են ինչպես կազմակերպության անվանումով, այնպես էլ գործունեությամբ,
հասցեով և այլ պարամետրերով (14 պարամետրով)
¡ «Սփյուռ պլյուսը» ապահովում է նաև`
• արտահերթ միացում
• ավելի ծավալուն տեղեկությունների տրամադրում` առանց որևէ սահմանափակման
• այլ տեղեկությունների տրամադրում` հեռախոսակապի կոդեր, փոստային ինդեքսներ, արժույթների
փոխարժեքներ, հասցեների նկարագրություն
• ունի ծառայության վճար (1 վրկ.՝ 1.5 դրամ)

Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում և արտերկրում գործող ցանկացած կազմակերպություն կարող է ընդգրկվել «Սփյուռ համակարգում»:
Գործում է կազմակերպության ներառման 2 տարբերակ.
1. ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՆԵՐԱՌՈՒՄ (ԱՆՎՃԱՐ)
Ապահովում է՝
• կազմակերպության տեղեկությունների ներառում սեղմ ծավալով՝ անվանում, հասցե, հեռախոս
• կազմակերպության տեղեկությունների տարածում միայն 2 տեղեկատուով՝ Spyur.am կայքով և «Սփյուռի» հեռախոսային տեղեկատուներով
2. ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՆԵՐԱՌՈՒՄ՝ «ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՍՓՅՈՒՌ-ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ» (ՎՃԱՐՈՎԻ)՝ տես հաջորդ գլուխը

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՍՓՅՈՒՌ-ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

ՎԵԲ-ԿԱՅՔ
«ՍՓՅՈՒՌ» WWW.SPYUR.AM
¡ Կայքը եռալեզու է՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
¡ Կայքում առկա է «խելացի», հեշտ, արագ եռալեզու որոնում՝ «Ինչ», «Որտեղ» դաշտերով.
• «Ինչ». ի՞նչ ենք որոնում
(որոնում կազմակերպության անվանումով, գործունեությամբ, ապրանքանիշով)
• «Որտեղ». որտե՞ղ ենք որոնում
(որոնում հասցեով՝ բնակավայր, փողոց, շենք, այլ )
¡ Առկա է նաև ընդլայնված որոնում՝14 պարամետրով
¡ www.spyur.am-ը գործում է նաև www.yellowpages.am, www.b2b.am հասցեներով

¡ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՈՎ.
• տեղեկությունների խմբագրում, մուտքագրում (մինչև 29 տվյալ)
• գործունեության դասակարգում (ըստ ապրանքների, ծառայությունների և ըստ գործունեության տեսակների դասակարգիչների)
• տեղեկությունների թարգմանում (ներկայացում) 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
¡ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ 6 ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՎ.

ԲՋՋԱՅԻՆ ANDROID- ԵՎ iOS-ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԻՆ ԷՋԵՐ»
¡ Հավելվածները եռալեզու են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
¡ Առկա է եռալեզոււ «խելացի» որոնում ՝ կազմակերպության անվանումով, կատեգորիայով,
ապրանքանիշով
¡ Հնարավորություն են տալիս.
• Որոնել մոտակա կազմակերպությունները
• Դիտել կազմակերպության դիրքը քարտեզի վրա
• Ուղղակիորեն զանգահարել կամ SMS ուղարկել կազմակերպությանը
¡ Օգտվելիս Ինտերնետ-կապ չեն պահանջում (բացառությամբ քարտեզից)

1 Հեռախոսային տեղեկատուների միջոցով՝ 113, 010-519999, 09000-9999, 09000-1313
• Ամենապահանջված տեղեկատուն է Հայաստանում (օրական զանգեր՝ մինչև 8000)
• Առաջին հայկական տեղեկատուն է (գործում է 1992 թ.-ից)
• Ունի ամենածավալուն տեղեկությունները (20 000 կազմակերպության տվյալներ)
2 Վեբ-կայքի միջոցով՝ www.spyur.am
• Առաջատարն է այցելությունների քանակով (օրական այցելություններ՝ մինչև 25 000)
• Ունի ամենածավալուն տեղեկությունները (20 000 կազմակերպության տվյալներ )
• Առաջին և մշտապես գործող հայկական տեղեկատվական կայքն է (գործում է 1997 թ.-ից)
3 Բջջային Android- և iOS- հավելվածների միջոցով
• Միակ բջջային տեղեկատուն է, որը ներկայացնում է ՀՀ և ԼՂՀ կազմակերպությունները

4 Տեղեկագրքի միջոցով՝ «Հայաստանի Դեղին էջեր»
• Միակ տեղեկագիրքն է, որը ներկայացնում է ՀՀ և ԼՂՀ կազմակերպությունները
• Առաջին և մշտապես հրատարակվող հայկական տեղեկագիրքն է (հրատարակվում է 1993 թ.-ից)

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԻՆ ԷՋԵՐ»
¡ Տեղեկագիրքը հրատարակվում է հայերեն լեզվով
¡ Հիմնական բաժիններն են՝
«Կազմակերպությունների այբբենական ցանկ», «Կազմակերպություններն ըստ
գործունեության տեսակների», «Պետական մարմիններ»
¡ Անվճար տրամադրվում է.
կազմակերպություններին, պետական մարմիններին, դեսպանություններին, գրադարաններին,
հյուրանոցներին և այլն
¡ Վաճառվում է (խորհրդանշական 1000 դրամով).
գրախանութներում, մամուլի կրպակներում և այլն

5 PC-հրատարակման (համակարգչային Windows-ծրագրի) միջոցով
• Միակ համակարգչային տեղեկատուն է, որը ներկայացնում է ՀՀ և ԼՂՀ կազմակերպությունները

6 “Kompass” համաշխարհային համակարգի միջոցով՝ www.kompass.com
• Միակ համակարգն է, որը Հայաստանի կազմակերպությունները ներկայացնում է արտերկրում

PC-ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄ (WINDOWS-ԾՐԱԳԻՐ)
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ և ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԻՆ ԷՋԵՐ»
¡ PC-հրատարակումը եռալեզու է` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն
¡ Ունի եռալեզու որոնման հնարավորություն՝ կազմակերպության անվանումով, գործունեությամբ,
հասցեով և այլ պարամետրերով (14 պարամետրով)
¡ Ունի տվյալների տպման հնարավորություն
¡ Թողարկվում է տեղեկագրքի թողարկմանը զուգընթաց
¡ PC-հրատարակումն անվճար է և օգտվելիս Ինտերնետ-կապ չի պահանջում

¡ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ.
• կազմակերպության տեղեկությունների ճշգրտում (թարմացում) 6 ամիսը մեկ
• տեղեկագրքի թողարկումների մեկական օրինակի անվճար առաքում (կախված ընտրված փաթեթից)
• վիճակագրական հաշվետվությունների տրամադրում.
- հեռախոսային տեղեկատուներով կազմակերպության հարցումների վիճակագրություն
- Spyur.am-ում կազմակերպության վեբ-էջի դիտումների և իրեն հասցեագրված էլ. նամակների վիճակագրություն
• հեռախոսային տեղեկատուներով արտահերթ սպասարկում
• այլ կազմակերպությունների կողմից հայտարարված տենդերների (գնման առաջարկների) ստացում
• “Kompass” գործարար տեղեկատվական համակարգից օգտվելիս՝ զեղչային արտոնություններ

ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ «ՍՓՅՈՒՌ-ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ» ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏԱ
• Տեսանելի դարձնել կազմակերպության առաջարկները օրական 30 000 օգտվող ունեցող տեղեկատվական համակարգում
• Հասանելի դառնալ հաճախորդներին
• Հասանելի դառնալ գործընկերներին, ստեղծել նոր գործարար կապեր

«ԿՈՄՊԱՍ» ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
WWW.KOMPASS.COM
¡ «Կոմպասը» կազմակերպությունների մասին տեղեկատվական խոշորագույն շտեմարաններից է աշխարհում
¡ «Կոմպաս» համակարգում ներկայացված են 5,1 մլն կազմակերպություն՝ աշխարհի 66 երկրից
¡ 2003 թ.-ից «Սփյուռը» հանդիսանում է «Կոմպասի» բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ որպես
«Կոմպաս Հայաստան»
¡ «Կոմպաս Հայաստանի» շնորհիվ՝
• Հայաստանի կազմակերպությունները դարձել են հասանելի kompass.com-ի ամսական մինչև 5 մլն
օգտվողներին
• Հայաստանում «Կոմպասի» ծառայությունները մատուցվում են արտոնյալ պայմաններով

«Սփյուռ համակարգում» ընդգրկվելու կամ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել՝
Հեռ.՝ 060-619999
Էլ. փոստ՝ commerce@spyur.am

