ԻՄ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎՈՎ
«Ճիշտ կառավարենք պարտքը» թեմայով
ԹԵՄԱ
Մեզ երբեմն թվում է, թե ֆինանսների ոլորտը այնքան պարզ
է, հասկանալի, որ մենք տիրապետում ենք մեզ անհրաժեշտ
տեղեկատվությանը և կարող ենք լավ կառավարել մեր ֆինանսները:
Իրականում մեր բնակչության միայն մեկ երրորդն է կարողանում վարկի
տոկոսադրույք հաշվարկել, ինչպես նաև խնայողություն ունեցողների
շուրջ 60%-ը դեռ նախընտրում է խնայողությունները պահել տանը*:
ՀՀ կենտրոնական բանկը «Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակում
հայտարարում է մրցույթ.
ԻՄ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎՈՎ
Պատմությունը պետք է ներկայացնել 3 լուսանկարով:
ՃԻՇՏ ԿԱՌԱՎԱՐԵՆՔ ՊԱՐՏՔԸ. վարկով վերցնենք այնքան գումար,
որքան իրականում անհրաժեշտ է և որքան կկարողանանք մարել, հին
պարտքերը նորերով չմարենք, ժամանակին կատարենք բոլոր մարումները,
լինենք պարտաճանաչ գնորդներ և ձևավորենք լավ վարկային պատմություն:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ՄԱՍՆԱԿԻՑ
www.abcfinance.am կայքի «Իմ ֆինանսների ամիս 2016» Լուսանկարների մրցույթ բաժնից բեռնում եք դիմում-հայտը,
ծանոթանում դրույթներին, լրացնում ու կցում լուսանկարչական պատմությանը:

Փետրվարի 15-ից ապրիլի 1-ը

լուսանկարներն ուղարկում եք consumerinfo@cba.am հասցեին՝ նամակի վերնագիրը նշելով ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄՐՑՈՒՅԹ: Կարող եք նաև լուսանկարները CD/DVD սկավառակով ներկայացնել ՀՀ կենտրոնական բանկ (Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6,
աշխատանքային օրերին ժամը 9:30-ից 18:00-ն՝ նախապես զանգահարելով 010 592 697 հեռախոսահամարով):
Հաղթողների անունները կհրապարակվեն, և մրցանակները կհանձնվեն մայիսի սկզբին՝ «Իմ ֆինանսների ամիս 2016»
ծրագրի փակման արարողության ընթացքում: Արդյունքների մասին կարող եք տեղեկանալ նաև www.abcfinance.am կայքում:

ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ
Ժյուրին կընտրի լուսանկարչական 3 հաղթող
պատմություններ, որոնք կարժանանան՝

1-ին տեղ՝ 100

000 դրամ
2-րդ տեղ՝ 75 000 դրամ
3-րդ տեղ՝ 50 000 դրամ
Լավագույն լուսանկարչական պատմությունները
կտեղադրվեն www.abcfinance.am կայքում,
սոցիալական կայքերի (Facebook, Twitter)
համանուն էջերում:
Կարող են լինել նաև հատուկ մրցանակներ
բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների,
վարկային կազմակերպությունների և այլ
ֆինանսական կառույցների/ընկերությունների
կողմից:

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
մրցույթին մասնակցելու համար տարիքային սահմանափակում չկա,
մրցույթին մասնակցությունն ԱՆՎՃԱՐ է,
անհրաժեշտ է ներկայացնել 3 լուսանկարից բաղկացած
պատմություն, որտեղ լուսանկարները համարակալված կլինեն
և կներկայացնեն մեկ պատմություն, մեկ գաղափար,
լուսանկարներին կից պետք է ներկայացնել ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԸ,
յուրաքանչյուր լուսանկար պետք է լինի առնվազն 2000 X 1333 pixels,
.jpg կամ .png ձևաչափերով,
լուսանկարներին պետք է կցել համառոտ նկարագիր
(որտեղ և երբ է լուսանկարվել, տալ հակիրճ բնութագիր):

Հարցերի դեպքում՝
այցելեք www.abcfinance.am կայք, գրեք մեզ consumerinfo@cba.am
հասցեով կամ Facebook-յան ABCFinance.am էջին,
զանգահարեք 010 592 697 հեռախոսահամարով:
*«Հայաստանի բնակչության ֆինանսական ունակությունները-2014»
հետազոտություն, ՀՀ կենտրոնական բանկ

Սիրով սպասում ենք Ձեր աշխատանքներին
Մաղթում ենք հաջողություն՝ ՀՀ կենտրոնական բանկ

