Եվրասիական Գործընկերության երկրորդ
միջազգային համաժողով

Ծրագիր
Կազմակերպիչ՝

Աջակիցներ՝

Ծրագրին մասնակցում են՝

«Եվրասիական գործընկերության միջազգային
համաժողով» ՀԿ
ՀՀ կառավարություն
- Եվրասիական Գործունեության միջազգային
համաժողով ՀԿ
- Ռուսաստանի Դաշնության առևտրի և
Արդյունաբերության նախարարություն
Ռուսաստան-Հայաստան վեցերորդ
միջտարածաշրջանային համաժողով
Աշխարհի 100 երկրից ժամանած ոսկերիչների
ցուցահանդես
«Shape Eurasia 2017» գագաթաժողով (Global
Shapers Communityմիջազգային տնտեսական
ֆորումի նախաձեռնությամբ(Դավոս)
- Նորաձևության միջազգային շաբաթ
Երևանյան նորաձևության շաբաթ»
«Ոսկե ժապավեն»

Միջոցառման անցկացման ժամանակացույցը՝
Միջոցառման իրականացման վայրը ՝

հոկտեմբերի 5-7՝ 2017թ.

ք. Երևան «Մերիդյան Էքսպո
կենտրոն»
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Համաժողովի մասնակիցների ժամանում
Ֆորումի մասնակիցների գրանցում
Մշակութային ծրագիր

Միջազգային նորաձևության շաբաթ
«Երևանյան նորաձևության շաբաթ» «Ոսկե ժապավեն»
Աշխարհի 100 երկրից ժամանած ոսկերիչների համաշխարհային ցուցահանդես
Անցկացման վայրը `« ՄԵՐԻԴԻԱՆ ԷՔՍՊՈ ԿԵՆՏՐՈՆ »
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08:00-9:45

Մասնակիցների գրանցում,
Սուրճի ընդմիջում

Բիզնես նախաճաշ՝ ֆորումի VIP
մասնակիցների համար
(մասնակցությունը՝ հրավեր-քարտերով)

Եվրասիական երկրորդ միջազգային համաժողովի բացում

Ողջույնի խոսքով հանդես կգա Համաժողովի նախաձեռնող և համակարգող
խորհուրդի նախագահ , ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան, Արա Արշավիրի Աբրահամյանը
Կընթերցվի ՀՀ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանի ողջյունի խոսքը՝ ուղղված համաժողովի
մասնակիցներին
(խոսքը ընթերցելու է ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար,
Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն
Գևորգյանը)

• ՀՀ Վարչապետ Կարեն Կարապետյան
• Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան
Սարգսյան
10:00—
11:30
a.m

• Ռուսաստանի Դաշնության առևտրի և արդյունաբերության
նախարար Դենիս Մանտուրով
• Բելառուսի Հանրապետության արդյունաբերության նախարար
Վիտալի Վովկ
• Ղազախստանի Հանրապետության ներդրումների և զարգացման
նախարար Ժենիս Կասիմբեկ
• Ղրղստանի Հանրապետության արդյունաբերության, էներգետիկայի
հանքավայրերի օգտագործման պետական կոմիտեի նախագահ
Դուշենբեկ Զիլալիև
• «Global Shapers Community»- ի նախագահ (Միջազգային տնտեսական
համաժողովի նախաձեռնող (Դավոս)
• 8-րդ միջազգային ոսկերչական ցուցահանդեսի գործադիր տնօրեն,
Հայկական ոսկերչական ասոցիացիայի պատվավոր նախագահ
Գագիկ Գևորգյան

11:30-12:00

Սուրճի ընդմիջում

12:00—13:00

ԵԱՏՄ արդյունաբերական
ինտեգրացիա. Ներմուծման և
արտահանման ընդլայնման
հնարավորությունները

Մամուլի ասուլիս

13:00-13:30

13:30
—
14:30

14:30
—
16:30

Կլոր սեղան ԵԱՏՄ անդամ երկրների
արդյունաբերության ոլորտի
նախարարների մասնակցությամբ

Շվեդական սեղան Համաժողովի մասնակիցների համար, Հայաստանի
Հանրապետության նախագահի անունից տրվող բիզնես-լանչ ֆորումի VIP հյուրերի
համար (մասնակցությունը՝ հրավեր -քարտերով )

Ներդրումների ,
ներմուծման և
արտահանման
միջավայրի
մեխանիզմների
աջակցության և
ընդլայնման
հնարավորություններ
ը
Եվրասիական
տնտեսական
միության կազմում

Տեխնոլոգիական
համագործակցությա
ն հեռանկարները
Եվրասիական
գործընկերության
շրջանակներում

Բժշկական
արդյունաբերություն
ը և
արտադրողական
ներգրավվածություն
ը
Եվրասիական
տնտեսական
միության կազմում

Ոսկերչական
արտադրանքի և
վաճառքի
շուկաների
ընդլայնումը
Եվրասիական
միության
կազմում

Սուրճի ընդմիջում

16:30 –
17:00

17:00 –
18:00

14:30
—
18:00

19:30
—
22:00

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՆԻՍՏ

(ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄ)

Այցելություն 8-րդ միջազգային ոսկերչական ցուցահանդես
Այցելություն «Հայաստանի սննդամթերք» ցուցահանդես
Հանդիպումներ հանրապետության պետական
հասարակական գործիչների հետ

«Ոսկե ժապավեն » նորաձևության ցուցադրություն՝ 4-րդ սեզոն (հանդիսավոր
ընդունելության ընթացքում )

