
 

Վարդուհի Հարությունյան - 14 տարվա աշխատանքային փորձ՝ բիզնես խորհրդատվության, 

մարքեթինգի և ՄՌԿ ոլորտներում: Աշխատել է «Զվարթնոց Հենդլինգ», «AlphaPlus Consulting», 

«Manpower Labs», «Baldi Armenia», «Զիգզագ» ընկերություններում: Ներկայումս Բանկային 

կառավարման դպրոցի տնօրենն է: Վերջին 3 տարիների ընթացքում վերապատրաստել է ավելի քան 

1500 ուսանողների, հիմնականում՝ բանկային և ֆինանսական ոլորտներից: 

 

Արթուր Արզումանյան - 17 տարվա աշխատանքային փորձ՝ դասավանդման, տնտեսագիտության և 

մարքեթինգի ոլորտներում: Ունի MBA, PhD Economics կոչում: Աշխատել է «Beeline», «Orange Armenia» 

ընկերություններում, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում, Swiss Business School-ում: 

Ներկայումս աշխատում է «UCOM» ընկերությունում՝ որպես բիզնես ծառայությունների մարքեթինգի 

ղեկավար և դասավանդում է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում:   

 

Ռուզաննա Ամիրաղյան - 20 տարվա աշխատանքային փորձ՝ դասավանդման, քոփիրայթինգի, 

մարքեթինգի և թարգմանչական ոլորտներում: Ունի քաղաքագիտության մագիստրոսի կոչում: 

Աշխատել է ԵՊՀ-ում, Կովկասի ինստիտուտում, «ArmeniaNow» օնլայն շաբաթաթերթում: «Գրիչ» 

խմբագրական ստուդիայի հիմնադիրն է: Ներկայումս աշխատում է ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերությունում՝ 

որպես քոփիրայթեր, դասավանդում է ԵՊՀ-ում: 

 

Արտակ Ալոյան - 15 տարվա աշխատանքային փորձ՝ դասավանդման, բիզնես խորհրդատվության և 

մարքեթինգի ոլորտներում: Ունի քաղաքագիտության մագիստրոսի կոչում: EBRD (Վերականգնման և 

զարգացման եվրոպական բանկ) սերտիֆիկացված թրեյներ է: Աշխատել է Հայաստանի ամերիկյան 

համալսարանում, Հայաստանի մարքեթինգի ասոցիացիայում: Ներկայումս աշխատում է ԱՄՆ Peace 

Corps-ում և դասավանդում՝ «Synopsys Հայաստան» ընկերությունում: Վերջին 3 տարիների ընթացքում 

վերապատրաստել է ավելի քան 1000 ուսանողների՝ 30 ընկերությունների հրավերով: 

 

Աննա Սինանյան - 12 տարվա աշխատանքային փորձ՝ դասավանդման և վաճառքի ոլորտներում: 

Աշխատել է «Body Care», «Sas Group», Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի բիզնես 

դպրոցում: Ներկայումս աշխատում է «Faberlic Zakavkazye» ընկերությունում՝ որպես վաճառքների 

բաժնի ղեկավար և դասավանդում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում: 

 

Անահիտ Մանասյան - 13 տարվա աշխատանքային փորձ՝ մարքեթինգի և բիզնես խորհրդատվության 

ոլորտներում: Տնտեսական գիտությունների թեկնածու է: Ունի բիզնես խորհրդատվության CMCE 

միջազգային սերտիֆիկատ: Աշխատել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում, «Երևան 

Ջուր» ընկերությունում, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, Պլեխանովի անվան 

համալսարանում, «Շարմ հոլդինգ» ընկերությունում: Ներկայումս համագործակցում է «Վորլդ Վիժն 

Հայաստան» կազմակերպության և Ձեռներեցության զարգացման կենտրոնի (CEED) հետ:  

 

Արմեն Ղուկասյան -  21 տարվա աշխատանքային փորձ՝ մարքեթինգի, բիզնես խորհրդատվության և 

ՏՏ ոլորտներում: Աշխատել է «Մենատեպ Երևան» բանկում, ՀՀ ԶՈՒ Հանրապետական 

զինկոմիսարիատում, «ԻԹԲ» միջազգային առևտրային բանկում, Երիտասարդ Առաջնորդների 

Դպրոցում և Էթիկայի Դպրոցում: Ներկայումս աշխատում է ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերությունում՝ որպես 

նախագծերի կոորդինատոր և  կորպորատիվ թրեյներ: 

 

Նանե Մաթևոսյան - 15 տարվա աշխատանքային փորձ՝ դասավանդման, տուրիզմի, մարքեթինգի և 

կառավարման ոլորտներում: Ունի MBA կոչում: Աշխատել է «Զվարթնոց Հենդլինգ», «Շարմ հոլդինգ», 

«Ինգո Արմենիա» և «Beeline» ընկերություններում: Ներկայումս «Slice Consulting» խորհրդատվական 

ընկերության հիմնադիր տնօրենն է, ինչպես նաև դասավանդում է ԵՊՀ-ում և Հայ-ռուսական 

(Սլավոնական) համալսարանում: 

 

Մերի Մարգարյան - 12 տարվա աշխատանքային փորձ՝ դասավանդման բնագավառում: 

Քաղաքական գիտությունների թեկնածու է: Աշխատել է ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարությունում, «Civic Participation Development Center»-ի հիմնադիր տնօրենն է: Ներկայումս 

աշխատում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում՝ որպես գլխավոր մասնագետ և դասախոս:  



 


