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 Նա խա բան

Մենք ապ րում ե նք տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան, գե րա րագ տա րած ման և 
գլո բալ հա ղոր դակ ցու թյան բա ցա ռիկ դա րաշր ջա նում: Մեծ հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ժա մա նա կաշր ջա նում, ե րբ ջնջ վում են բո լոր սահ ման նե րը: Կար ևոր չէ, թե ի նչ պի սի 
ըն տա նի քում եք դուք ծն վել . ե թե հա մար ձակ եք և խե լա ցի, ա պա զար գա ցած տեխ նո
լո գի ա նե րի շնոր հիվ կա րող եք շատ բա նի հաս նել: Ցան կա ցած ան չա փա հաս կա րող 
է YouTube–ո ւմ տե սա նյութ տե ղադ րել և հա մա ցան ցի ա ստղ դառ նա լով՝ մի լի ոն ներ 
աշ խա տել: Պահանջարկ ունեցող ապրանք ստեղծած նո րա րար պա տա նի հան ճա րը 
մի լի ար դա տեր դառ նա լու ճա նա պար հին է: Այ սօր ար դեն շա տե րը, վար պե տո րեն տի
րա պե տե լով սոց ցան ցե րից և կա պի այլ մի ջոց նե րից օ գտ վե լու ե ղա նակ նե րին, ապ րում 
են ե րկ րագն դի տար բեր կե տե րում և գու մար են վաս տա կում՝ կա խում չու նե նա լով 
որ ևէ կազ մա կեր պու թյու նից: Ի սկ հեռավոր տաք ե րկր նե  րում աշ խա տող ծրագ րա վո
րող ներն ը նդ հան րա պես քրես տո մա տիկ օ րի նակ են:

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ցան կա ցած ան նշան ի րա դար ձու թյուն հեշ տու թյամբ 
տա րած վում է սոց ցան ցե րի մի ջո ցով, այդ պատ ճա ռով էլ հնա րա վոր չէ « մա խա թը 
պար կում թաքց նել»: Ըն կե րու թյուն նե րը ստիպ ված են բաց աշ խա տել և հոգ տա նել 
իրենց վար կա նի շի մա սին: Դա վե րա բե րում է նաև « սո վո րա կան մահ կա նա ցու նե
րին» . սոց ցան ցե րի և ո րո նո ղա կան կայ քե րի մի ջո ցով կա րե լի է տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նալ գրե թե յու րա քան չյու րի մա սին: Այս ի րա վի ճա կում ան ձի և ըն կե րու թյան 
ցան կա լի վար կա նի շի ձևա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը մեծ նշա նա կու թյուն է 
ձեռք բե րում: Դրա հա մար էլ կա պի նո րա գույն մի ջոց նե րին տի րա պե տող մաս նա
գետ նե րը մեծ պա հան ջարկ ու նեն: 

Այս գր քում մենք կխո սենք PR–ի հեն քային հաս կա ցու թյուն նե րի և վար կա նի շի 
ստեղծ ման ե ղա նակ նե րի մա սին . մի այն խնդ րի է ու թյու նը հաս կա նա լով կա րե լի է 
հե տա գա քայ լեր ձեռ նար կել: 

Գիր քը նախ ևա ռաջ նա խա տես ված է սկս նակ PR մաս նա գետ նե րի հա մար, ով քեր 
զար գա ցած տեխ նո լո գի ա նե րի, հե ռուս տա հա ղոր դակ ցու թյան, սթար թա փի շու կայի 
ո լոր տում ա պա հո վում են ապ րան քի վար կա նի շային ցու ցա նի շի ա ռա ջըն թա ցը: Այն 
կպատ մի ձեզ PR մաս նա գե տի աշ խա տան քի նր բու թյուն նե րի մա սին, կի րա կա նաց նի 
հս տակ խորհր դատ վու թյուն՝ գործ նա կան օ րի նակ ներ բե րե լով կյան քից: 

ԳԼՈՒԽ1

PR–ի մա սին ը նդ հան րա պես 
և թի րա խային խմ բի մա սին 

մաս նա վո րա պես 
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Ինչ է PR–ը և ո ւմ է այն ան հրա ժեշտ 

Ա վե լի քան 500 սահ մա նում գո յու թյուն ու նի «public relations» (կր ճատ՝ PR) հաս կա
ցու թյան հա մար: Դրանք կա րե լի է հեշ տու թյամբ գտ նել հա մա ցան ցում: Ե թե ը նդ
հան րաց նե լու լի նենք բո լոր սահ մա նում նե րը և ա ռանձ նաց նենք մի այն գլ խա վո րը, 
կս տաց վի, որ PR–ը ըն կե րու թյան (խոս նա կի, ապ րան քա նի շի) վար կա նի շի ստեղ ծումն 
է կա պի ճիշտ ը նտր ված մի ջոց նե րի շնոր հիվ նրա ա ռա վե լու թյուն նե րը թի րա խային 
խմ բին (այ սու հետ՝ ԹԽ) հասց նե լու ե ղա նա կով: 

Ա մե նա բար դը վար կա նիշ ստեղ ծելն է: Այդ գոր ծըն թա ցը շա րու նա կա կան և 
համակարգված ջանք է պա հան ջում, ին չի ար դյուն քում ԹԽ–ն սկսում է ըն կա
լել ըն կե րու թյան ապ րան քա նի շը այն պես, ի նչ պես շա հա վետ է ըն կե րու թյա նը: 
Ո մանք նա խընտ րում են ԶԼՄ–նե րի և սպա ռող նե րի հա մար հա սա նե լի ու թյան 
վար կա նիշ (օ րի նակ՝ «Virgin Mobile»–ը), ո մանք գաղտ նի ու թյան կողմ նա կից են 
(օ րի նակ՝ Apple–ը): 

Այսպիսով՝կարելիէասել,որPR–ըայնէ,ինչՁերմասինմտածումէԹԽ–ն:
Բոլորովինէլկարևորչէհանրաճանաչությունը,գլխավորըսեփականլսա
րանիհետգրագետաշխատանքնէ:

 Ինչ պես ա ռանձ նաց նել գլ խա վոր ծա նու ցու մը

Յու րա քան չյուր ըն կե րու թյուն մր ցակ ցային միջ ա վայ րում պետք է ու նե նա բա ցա ռիկ 
ա ռևտ րային ա ռա ջարկ ներ (ԲԱԱ) . մի ջազ գային եզ րու թա բա նու թյամբ՝ key capabilities: 
Դրանք ըն կե րու թյան ու ժե ղա գույն հատ կա նիշ ներն են: Ան հրա ժեշտ է ա ռանձ նաց
նել ընկերության ե րեք ու ժե ղա գույն հատ կա նիշ նե րը և դրանց հի ման վրա ձևա
վո րել գլխավոր ծա նու ցու մը, ո րը պետք է ներ կա յաց վի ԹԽ–ին ճիշտ ընտրված 
կապուղիների միջոցով:

Դուրս գրեք, թե ի նչն է հատ կա պես ձեզ ա ռանձ նաց նում մր ցա կից նե րից, և դրան ցից 
ո րոնք են հա մա պա տաս խա նում ձեր ԹԽ–ի պա հանջ նե րին: Գրա ռու մե րի հի ման 
վրա ձևա կեր պեք ըն կե րու թյան գլխավոր ծանուցումը: Օգ տա գոր ծեք հան րային կա պի 
բո լոր մի ջոց նե րը՝ այն մանտ րայի պես հն չեց նե լու հա մար: Մի այն հա մա կարգ վա ծու
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PR–իմասինընդհանրապեսևթիրախայինխմբիմասինմասնավորապես

թյու նը ար դյուն քի կհան գեց նի: PR գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը հնա րա վոր 
կլի նի գնա հա տել մի այն ո րոշ ժա մա նակ ան ց . դա ա կն թար թային ար դյունք չի են թադ
րում: Սա կայն հան րային դաշտում ամ րապն դե լով իր դիր քը՝ ձեր ըն կե րու թյու նը կգրա
վի ԹԽ–ի ու շադ րու թյու նը և կվաս տա կի վս տա հու թյան մեծ չա փա բա ժին:

 Ինչ պես կազ մա կեր պել ԹԽ–ի հետ աշ խա տան քը

Թի րա խային խումբ Ազ դե ցու թյան PR գոր ծիք ներ

 Ըն կե րու թյան հա ճա խորդ ներ 

– Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 
հա վա տա րիմ հա ճա խորդ նե րի կար ծիք նե րի 
հա վա քագ րում,
– Հար ցազ րույց նե րի կազ մա կեր պում այ ցե
լու նե րի հա մար, ո րոնք կա րող են պատ մել 
ըն կե րու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա
ջող ված փոր ձի մա սին,
– Ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց նող խոս նակ նե րի 
և հա ճա խորդ նե րի միջև ռա դի ո– և հե ռուս տա
տե սային բա նա վե ճե րի կազ մա կեր պում,
– Ըն կե րու թյան հա տուկ նա խագ ծե րում հա
ճա խորդ նե րի ներգ րա վում,
– Հա ճա խորդ նե  րի հա մար օգ տա կար  
E–mail հա ղոր դագ րու թյուն ներ ըն կե րու թյան 
գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ:

Ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե ր 

– Կոր պո րա տիվ թեր թի հրա տա րա կում,
– Կոր պո րա տիվ մի ջո ցա ռում նե րի և թի մային 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պում,
_ Թի մա կից նե րի հետ բիզ նե սի վե րա բե րյալ 
կար դա ցած գր քե րի ա մե նշաբաթյա քն նար
կում կամ մտագ րո հի ան ցկա ցում:

Ներդ րող ներ

– Ըն կե րու թյան հիմ նա կան նո րու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ E–mail հա ղոր դագ րու թյուն ներ,
– Ներդ րող նե րի ը նդ գր կու մը PR մի ջո ցա ռում
նե րին (մա մու լի ա սու լիս ներ, բրի ֆինգ ներ, 
կլոր սե ղան ներ), 
– ԶԼՄ–նե րի հա մար տե ղե կատ վա կան նյու թը 
հա մա տեղ նա խա պատ րաս տե լու հրա վեր:
– Հա մա տեղ ռա դի ո– կամ հե ռուս տաե թեր նե
րի կազ մա կեր պում:

Թի րա խային խումբ Ազ դե ցու թյան PR գոր ծիք ներ

ԶԼՄ

– Մա մու լի ծա նու ցում նե րի նա խա պատ րաս
տում և տա րա ծում, 
– Ըն կե րու թյան խոս նակ նե րի հետ հար ցազ
րույց նե րի կամ մեկ նա բա նու թյուն նե րի կազ
մա կեր պում, 
– Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող 
ո լոր տի զար գաց մա նն ա ռնչ վող վեր լու ծա կան 
նյու թե րի նա խա պատ րաս տում, 
– Բա ցա ռիկ նո րու թյուն նե րի հրա պա րա կում: 

Գոր ծըն կեր ներ

Ըն կե րու թյան հիմ նա կան նո րու թյուն նե րի մա
սին E–mail հա ղոր դագ րու թյուն ներ:
Նե րգրավված ութ յո ւն  PR  համատե ղ 
միջոցառումներին և հատուկ ակցիաներին

Պե տա կան կա ռույց ներ

– Ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց նող խոս նակ նե րի 
և պե տա կան պաշ տո նյա նե րի միջև բա նա վե
ճե րի կազ մա կեր պում ռա դի ո– և հե ռուս տա
հա ղոր դում նե րի մի ջո ցով, 
– Հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լու 
հրա վեր:

Օգ տա կար է ա րդյոք PR–ը 

Փոքր և մի ջին ՆՏ ընկերությունների հա մար PR–ը մի ջոց է՝ 
 իր վրա ու շադ րու թյուն հրա վի րե լու, բիզ նե սը զար գաց նե լու, ապ րան քա տե սա

կը կամ ծա ռա յու թյու նը գո վազ դե լու (b2c հատվածի ս թար թա փի հա մար՝ կայքի 
հա ճա խորդ նե րի կամ ապ րան քա տե սա կը սպառող նե րի վերարտադրության 
խթանում, b2b սթարթափի համար՝ մեծ մասամբ վարկանիշի ստեղծում),  

 ըն կե րու թյան բրեն դի խթանման, 
 ներդ րող նե րի ու շադ րու թյու նը գրա վե լու, նա խագ ծի ներդ րու մային գրավ չու թյու

նը բարձ րաց նե լու, 
 ըն կե րու թյան հու սա լի ու թյան հաս տատ ման, հա վա տար մու թյան բարձ րաց ման 

(ե թե ո րո նո ղա կան կայ քե րում կան ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ հրա պա րա կում
ներ, ա պա դա ի նք նա բե րա բար պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րի մոտ վս տա հու թյուն 
է ա ռա ջաց նում, քան ե թե ո չինչ չլի ներ, կամ լի նե ին բա ցա սա կան ար ձա գանք ներ)։ 
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Խո շոր  ՆՏ ըն կե րու թյուն նե րի հա մար PR–ը միջոց է՝
 ըն կե րու թյան բրեն դի ամ րա կա յման,
 ԶԼՄ–նե րի և հա ճա խորդ նե րի բա ցա սա կան ար ձա գանք նե րի հնա րա վո րինս 

նվա զեցման, 
 ըն կե րու թյան հետ կապ ված տհաճ ի րա վի ճակ նե րի կամ բա ցա սա կան պատ մու

թյուն նե րի դեպ քում հա կաճգ նա ժա մային PR–ի, 
 պե տա կան կա ռույց նե րի, հա ճա խորդ նե րի, գոր ծըն կեր նե րի և այ լոց հետ գրա գետ 

կա պե րի ստեղ ծման, 
 PR տեխ նո լո գի այի մի ջո ցով վե րաբ րեն դա վո րման . PR գոր ծու նե ու թյու նը կա րող 

է նվա զեց նել բա ցա սա կան գոր ծո նը (ըն կե րու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ցած րո րակ 
լի նե լու վե րա բե րյալ սպա ռող նե րի կող մից ձևա վոր ված կար ծի քը) և պար բե րա
կան ջան քե րի շնոր հիվ (այդ թվում նաև ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բարձ րա ցմանն 
ուղղված ջանքերը) օգ նել սպա ռող նե րի մոտ հա կա ռակ կար ծիք ձևա վո րե լուն:

PR–ըպետքէբոլորնրանց,ովքերուզումենԹԽ–իմոտսեփականարժեքա
վորությանվերաբերյալկայունկարծիքձևավորելևայդպիսովհամապա
տասխանվարկանիշստեղծել:

 Սակայն հարկ է հի շել PR–ով զբաղ վող նե րի սի րած ա սաց ված քը. «Ե թե բա ցա կա
յում են ի րա կան գոր ծե րը, չեն փր կի նույ նիսկ PR փոր ձե րը»:

ԳԼՈՒԽ2

ՆՏ ընկերության PR մաս նա
գե տի, նրա հմ տու թյուն նե րի 
և կա րո ղու թյուն նե րի մա սին
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Ով է ՆՏ ընկերության PR մաս նա գե տը 

PR մաս նա գե տի կա տա րե լա տի պը նման է բազ մա թիվ շո շա փուկ նե րով ու թոտ նու կի: 
PR–ով զբաղ վո ղը պետք է տե ղյակ լի նի այն ա մե նից, ի նչ տե ղի է ու նե նում ըն կե րու
թյու նում, ճա նա չի բո լոր աշ խա տա կից նե րին՝ հա վա քա րա րից մինչև գլ խա վոր տնօ րեն: 
Նա պետք է իր « շո շո փուկ նե րով» դիպ չի ըն կե րու թյան հետ կապ ված բո լոր ԹԽ–նե
րին (աշ խա տա կից ներ, ԶԼՄ–ներ, ներդ րող ներ, հա ճա խորդ ներ, գոր ծըն կեր ներ, հա
սա րա կա կան և պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ և այլն): Նման մո տե ցու մը թույլ 
է տալիս վե րահս կե լու ըն կե րու թյան շուրջ ձևա վոր ված տե ղե կատ վա կան դաշ տը . ոչ 
պետ քա կան տե ղե կու թյուն նե րի ար տա հոսք չի լի նում, և հա կա ռա կը՝ ըն կե րու թյան 
հա մար շա հա վետ տե ղե կու թյուն նե րը մա տուց վում են ճիշտ շեշ տադ րում նե րով:

PR–ով զբաղ վո ղը պետք է ու նակ լի նի ա րագ խո րա նա լու գոր ծի է ու թյան մեջ, ըն կե րու
թյան աշ խա տան քի նր բու թյուն նե րը որ սա լու, ա ռանձ նաց նե լու նրա բա ցա ռիկ ա ռևտ
րային ա ռա ջարկ նե րը (ԲԱԱ), որ պես զի հե տա գա յում ճիշտ և գրա գետ ներ կա յաց նի ըն
կե րու թյու նը շու կա յում: Նույ նիսկ մեկ ըն կե րու թյան շր ջա նա կում հնա րա վոր է՝ լի նեն բազ
մա թիվ բա ժին ներ և են թա բա ժին ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն իր յու րա հատ կու թյունն 
ու նի: PR մաս նա գե տը աշ խա տան քի բե րու մով ստիպ ված է ու սում նա սի րել վա ճառ քի և 
տեխ նի կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Նրան կա րող են օգ նել 
գր քե րը, հա մա ցան ցը և, ի հար կե, մաս նա գի տաց ված բա ժին նե րի աշ խա տա կից նե րը: 

PRմասնագետըլայնաշխարհայացքիտեր,իրազեկանձնավորությունէ:
Ցանկալիէ,որնատիրապետիբիզնեսիկառավարմանուզարգացմանոլոր
տինառնչվողգիտելիքների,որոնցշնորհիվկկարողանագրագետPRռազ
մավարությունմշակել:

PR մաս նա գե տը պետք է կա րո ղա նա ա րագ և օ պե րա տիվ կա տա րել իր աշ խա տան քը: 
Մաս նա գի տու թյու նը պա հան ջում է աշ խա տան քային ա րագ ռիթմ (ա րագ հե տա դարձ 
կապ լրագ րող նե րի, հա ճա խորդ նե րի, գոր ծըն կեր նե րի հետ): Կա տա րյալ PR մաս նա
գե տը պետք է ժա մա նա կին ներ կա յաց նի տե ղե կատ վու թյուն՝ ի պա տաս խան լրագ րո
ղա կան հարց մա նը, կամ էլ հնա րա վո րինս ա րագ տե ղե կաց նի, որ օբյեկ տիվ պատ ճառ
նե րով հնա րա վոր չէ տե ղե կու թյուն տրա մադ րել:
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PR մաս նա գե տը պետք հա սա նե լի լի նի շա բաթ վա 7 օր վա և օր վա 24 ժամ վա ըն թաց
քում, այ սինքն՝ միշտ, նույ նիսկ տո նե րի և ար ձա կուրդ նե րի ժա մա նակ:
Նա չպետք է ԶԼՄ–նե րին ոչ կո ռեկտ և չս տուգ ված տե ղե կու թյուն տրա մադ րի, չպետք 
է տրա մադ րի նաև բա ցա ռիկ տե ղե կու թյու նը մի ա ժա մա նակ եր կու լրատ վա մի ջո ցի: 
Նման պահ ված քը նրան թե լադ րում է ա զն վու թյան սկզ բուն քը:

PR մաս նա գե տը զրու ցակ ցի հետ ե րկ խո սու թյան ժա մա նակ աչ քի է ը նկ նում իր բա րե կիրթ 
վե րա բեր մուն քով: Հա ղոր դակ ցու թյու նը պետք է հար գա լից լի նի միշտ և բո լո րի հետ: 

Հի շեք՝ PR մե նե ջե րը ըն կե րու թյան դեմքն է:

 Հա ղոր դակ ցա կան ի նչ հմ տու թյուն նե րի 
պետք է տի րա պե տի PR մաս նա գե տը

PR մաս նա գե տը պետք է սի րի շփու մը և հա ղոր դակ ցու թյու նը . կա րիք կլի նի շատ 
շփ վե լու տար բեր մարդ կանց հետ: PR–ով զբաղ վո ղի կա րո ղու թյուն նե րից մե կը նոր 
մարդ կանց հետ ա րագ ծա նո թու թյուն հա ստա տե լը և նրանց վս տա հու թյու նը շա հելն է, 
այլ կերպ ա սած՝ օգ տա կար կա պեր ստեղ ծե լը: Ա նհ րա ժեշտ է ը նդ հա նուր լե զու գտ նել 
և՛ հա մառ լրագ րո ղի, և՛ դժ գոհ հա ճա խոր դի, և՛ բար կա ցած աշ խա տակ ցի հետ: Պետք 
է կա րո ղա նալ գրա գետ ե րկ խո սու թյուն վա րել բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի, տե
ղա ցի և ար տերկ րյա ներդ րող նե րի, ըն կե րու թյան բիզ նես գոր ծըն կեր նե րի հետ:

Սա կայն պետք է նկա տել, որ PR հա ղոր դակ ցու թյու նն ի նք նան պա տակ խո սակ ցու թյուն 
չէ: Ցան կա ցած ե րկ խո սու թյան ժա մա նակ PR մաս նա գե տը պետք է զրու ցակ ցին հա մո
զիչ ներ կա յաց նի իր ըն կե րու թյան ար ժա նիք նե րը (ե թե, ի հար կե, իր գոր ծի վար պետն է):

PR մաս նա գե տի հա մար կար ևոր է ոչ մի այն բա նա վոր խոս քին, այլև գրա վոր խոս քին 
տի րա պե տե լը . նա աշ խա տան քային գոր ծըն թա ցում ստիպ ված կլի նի գործ ու նե նալ 
հս կա յա կան քա նա կու թյամբ տա րաբ նույթ տեքս տե րի հետ: Ե թե «ս ևա գիր» տեքս տը 
կազ մում է քո փի րայ թե րը, ա պա գրա գետ խմ բագ րե լու հա մար հարկ է, որ PR մաս նա
գե տը օ ժտ ված լի նի նաև  գրո ղա կան ձիր քով: Հա վա նա բար դա է պատ ճա ռը, որ PR 
ո լոր տում շատ են լրագ րող նե րը և բա նա սեր նե րը: 

PRմասնագետըպետքէշատլավտիրապետիինչպեսբանավոր,այնպեսէլ
գրավորխոսքին:

 

Ին չու պետք է PR մաս նա գե տը ա մուր նյար դեր ու նե նա

Պետք է խոստովանել, որ PR մաս նա գե տի և ըն կե րու թյան խոս նա կի (ը ստ է ու թյան՝ 
նրա գոր ծա տո ւի) կար ծիք նե րը հաճախ չեն հա մընկ նում: Օ րի նակ՝ խոս նա կը ո րո շում 
է մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ հան դես գալ մի թե մայով, ո րի ակ տո ւա լու թյան և կար
ևո րու թյան վե րա բե րյալ խիստ կաս կած ներ ու նի PR մաս նա գե տը: Ի ՞նչ ա նել: Հենց PR 
մաս նա գե տի վար պե տու թյու նից է կախ ված այն, որ նա կա րո ղա նա գրա գետ ձևով 
հա մո զել տնօ րե նին, ոչ թե հա կա ռա կը պն դել: Ե թե նույ նիսկ չհա ջող վի խու սա փել ան
ցան կա լի ա սու լի սից, ա պա ի րա վի ճա կի փր կու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է գոր ծի դնել 
ո ղջ ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը: Ա սենք՝ գտ նել իս կա պես ակ տո ւալ տե ղե կու թյուն և 
ներ հյու սել այն խոս նա կի ձևա կեր պած գա ղա փա րին: Չէ՞ որ բա վա կան է մեկ ան գամ 
ա նի մաստ տե ղե կատ վա կան ա սու լիս ան ցկաց նել, և լրագ րող նե րը այլևս լուրջ չեն վե
րա բեր վի հե տա գա հրա վեր նե րին՝ դրանք ա նի մաստ հա մա րե լով: 

Եվս մեկ տիպիկ ի րա վի ճակ . լրագ րո ղը ի նչ–որ խնդ րա հա րույց թե մայի ա ռն չու թյամբ 
դի մել է ըն կե րու թյա նը, ի սկ թոփ մե նե ջե րը կտ րուկ հրա ժար վում է մեկ նա բա նել ի րա
վի ճա կը: Ար դյուն քում PR մաս նա գե տը հայտն վում է եր կու քա րի ա րան քում . չէ՞ որ նա 
պետք է եր կու կող մի հետ էլ պահ պա նի լավ հա րա բե րու թյուն ներ: Այդ պարագայում 
նա նախ պետք է սթափ գնա հա տի ի րա վի ճա կը: Պետք է և՛ տնօ րե նին հանգս տաց նել՝ 
պահ պա նե լով նրա հետ լավ հա րա բե րու թյուն նե րը, և՛ չնե ղաց նել լրագ րո ղին, քա նի որ 
նա կար ևոր ռե սուրս է ըն կե րու թյան հա մար: Նման ի րա վի ճակ նե րում ան հրա ժեշտ է 
հաղորդակցական և դի վա նա գի տա կան նուրբ հմ տու թյուններ ցու ցա բե րել: 

Այս պես, ե թե PR ռազ մա վա րու թյան տե սան կյու նից ԶԼՄ–նե րի մեկ նա բա նու թյուն
նե րը կար ևոր են, ա պա PR մաս նա գե տը ստիպ ված է գոր ծի դնել իր հռե տո րա կան 
ձիր քը, որ պես զի հա մո զի տնօ րե նին պա տաս խա նել լրագ րո ղի հար ցին: Սա կայն 
լի նում են նաև դեպ քեր, ե րբ լռու թյու նը իս կա պես ոս կի է: Այդ դեպ քում պետք է 
գրա գետ հա ղոր դակց վել լրագ րո ղի հետ: 

Կար ևոր է հի շել, որ PR մաս նա գե տի հա մար ըն կե րու թյան, հետևաբար և նրա խոս
նա կի շա հե րը ա ռաջ նային են: 

PRմասնագետիաշխատանքըիրբնույթովնյարդայինևսթրեսայինէ:PR
մասնագետըերկուհակամարտողկողմերին՝խոսնակինևլրագրողինկա
պողինքնատիպկամուրջէ:Հենցայդպատճառովենհաճախսուրիրավի
ճակներծագում:Հատկապեսդաբնորոշէկարևորտեղեկությանարտահոս
քիդեպքին,երբշատկարևորէդառնումլրագրողինվերահսկելուխնդիրը:
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 Ով է սթար թա փի PR մե նե ջե րը

Ս թար թա փում բա ցա կա յում են դրա մա կան մի ջոց նե րը, սա կայն դրա փո խա րեն բազ
մա թիվ են խն դիր նե րը և գոր ծա ռույթ նե րը: Դրա հա մար սթար թա փի PR մե նե ջե րը 
պետք է իս կա պես սի րի ար տադ րան քը, հա վա տա նրան և լի նի նրա գա ղա փա րա կի
րը: Սթար թա փում աշ խա տան քը պար զա պես աշ խա տանք չէ, այն կեն սա կերպ է: Ը նդ 
ո րում՝ PR մաս նա գե տը կա րող է ոչ մի այն զբաղ վել ապ րան քի վար կա նի շի բարձ րաց
մամբ, այլև պա տաս խա նա տու լի նել սպա ռող նե րի տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյան հա
մար, մար քե թին գային գոր ծա ռույթ ներ վերց նել իր վրա և մա սամբ նույ նիսկ ապ րան քի 
մե նե ջե րի գոր ծա ռույթ ներ (ս պա ռող նե րի հետ հա ղոր դակց ման և հե տա դարձ կա պի 
ար դյուն քում ապ րան քի կա տա րե լա գործ ման հետ կապ ված խն դիր նե րի և ա ռա ջար
կու թյուն նե րի ձևա կեր պում): Աշ խա տան քը սթար թա փում օգ նում է PR մաս նա գե տին 
փոր ձա ռու թյուն ձեռք բե րել տար բեր ո լորտ նե րում՝ ոչ մի այն PR–ո ւմ, այլև վա ճառ քի, 
հա մա ցան ցային մար քե թին գի, SMM–ի (սո ցի ա լա կան լրատ վա մի ջոց նե րի մար քե թինգ), 
նա խագ ծե րի կա ռա վար ման և ը նդ հան րա պես ըն կե րու թյան ղե կա վար ման ո լոր տում: 
Դա բիզ նե սի վե րա բե րյալ ան գնա հա տե լի փորձ է և բիզ նե սի զար գաց ման գոր ծում 
սե փա կան պա տաս խա նատ վու թյան գի տակ ցում: Դա անորոշության պայմաններում 
տարվող աշխատանք է, այդ պատճառով էլ կարևոր է հավատալ այն թիմի զարգացրած 
արդյունքին: Հատկապես կարևոր է PR մասնագետին վստահելը, որովհետև նա 
ընկերության արժեքների կրողն է, որ կոչված է հասցնելու դրանք ԹԽ–ին:

Ս թար թա փի PR խթանման ա ռանձ նա հատ կու թյու նը տե ղե կատ վա կան ա ռիթ ներ 
հղա նա լու պար բե րա կան աշ խա տանքն է: Հենց այդ տեղ է եր ևում PR մաս նա գե տի 
ո ղջ տա ղան դը . ը նդ հա նուր լրա հո սի մեջ առ նել սե փա կան ար տադ րան քը, օգ տա գոր
ծել ար տա քին տե ղե կատ վա կան ա ռիթ նե րը և մի ջո ցա ռում նե րը սե փա կան ապ րան քի 
վար կա նի շը բարձ րաց նե լու հա մար: Այս տեղ ան հրա ժեշտ է ստեղ ծա գործ մո տե ցում, 
«հո տա ռու թյուն» տե ղե կատ վա կան թրենդ նե րի հան դեպ, դրանք սե փա կան ապ
րան քի հետ կա պե լու ու նա կու թյուն և նախագծի լրացուցիչ PR հնարավորութունների 
փնտրտուքով պայմանավորված ակտիվ դիրքորոշում: 

Օ րի նակ՝ տե սա պա հես տա վոր ման ( վի դե ո կոն տենտ) ո լոր տում աշ խա տող ա մե րի
կյան սթար թա փը 2009 թ . Հու ձո նում ի նք նա թի ռի վթա րային վայ րէջ քի վե րա բե րյալ 
տե սա նյութ թո ղար կեց՝ դրա նով ու շադ րու թյուն հրա վի րե լով իր վրա: Կար ևոր է 
նաև «մ շա կել» խո շոր մաս նա ճյու ղային մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնց ըն թաց քում ա վե լի 
հեշտ է « վա ճա ռել» լրագ րող նե րին սե փա կան ապ րան քը, ո րով հետև նրանք ա մեն 
դեպ քում պետք է լու սա բա նեն մի ջո ցա ռու մը:

Նա խագ ծի գոր ծարկ ման ըն թաց քում ա վե լի լավ է հեն վել ա ռան ձին դեպ քե րի վրա՝ փոր
ձա ռու թյան վե րա բե րյալ օգ տա կար խոր հուրդ ներ, ու սա նե լի ի րա վի ճակ ներ, ապ րան քը 
սպա ռող նե րի ան հա տա կան պատ մու թյուն ներ: Ե թե ա ռան ձին դեպ քե րն իս կա պես ար ժեք 
ու նեն կամ ոչ սո վո րա կան են, ա պա բարձ րո րակ մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րում հրա

պա րակ ման, ա պա նաև սոց ցան ցե րի մի ջո ցով տա րած ման հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ
վում: Ե թե ըն կե րու թյան ներ սում կան վեր լու ծա կան կամ շու կայի վե րա բե րյալ վի ճա կագ
րա կան տվյալ նե րի ռե սուրս ներ, ա պա դա հի ա նա լի մի ջոց է PR–ի խթանման  հա մար:

Կար ևոր է, որ սթար թա փի հիմ նա դիր նե րը հաս կա նան, որ PR–ը կա րող է ա ռանձ նա
պես օգ տա վետ չլի նել՝ ներդ րում նե րի, սպա ռող նե րի և գոր ծըն կեր նե րի հետ կապ ված: 
Եվ դա բացառել չի կարելի: Սակայն քիչ չեն այն դեպ քե րը, ե րբ մաս նա ճյուղային 
ռեսուրսում հրա տա րակ ված փոք րիկ հոդ վա ծը ու ժեղ գոր ծըն կեր գտ նե լու կամ ներդ
րում նե րի ա ռիթ է դար ձել: Այս տեղ չկա ոչ մի դե ղա տոմս: Ե թե հնա րա վո րու թյուն և ռե
սուրս ներ կան նա խա գի ծը զար գաց նե լու, ա պա ան կաս կած պետք է օ գտ վել դրա նից: 
Ը նդ ո րում, սկզ բում բո լո րո վին էլ պար տա դիր չէ ար հես տա վարժ PR մաս նա գե տի 
հրա վի րել, նա խագ ծի հիմ նա դիր ներն ի րենք կա րող են ա ռա ջար կել պատ մու թյուն ներ, 
դեպ քեր, շու կայի վե րա բե րյալ վեր լու ծու թյուն, կամ ան ձնա կան բլոգ ներ ստեղ ծել, ե թե 
ժա մա նա կը և ու ժե րը նե րում են: Ի սկ PR մաս նա գե տին ա վե լի ո ւշ մաս նա կից դարձ նել 
աշ խա տան քին՝ ԶԼՄ–նե րի հետ հա մա կարգ ված աշ խա տան քի, ԹԽ–նե րի ու շադ րու
թյու նը գրա վե լու նպա տա կով տե ղե կատ վա կան ա ռիթ նե րի ստեղծ ման և փնտր տու քի, 
ի նչ պես նաև ըն կե րու թյան վար կա նի շը ձևա վո րե լու հա մար:

 Խոր հուրդ ներ PR մաս նա գե տին

 Նոր աշ խա տան քի ան ցնելիս ան պայ ման ծա նո թա ցեք բո լո րի հետ: Ե թե խո շոր ըն կե րու
թյու նում եք աշ խա տան քի ան ցել, ա պա հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տեք կար ևոր դեմ քե
րի հետ: Ի մա ցեք՝ ով է յու րա քան չյուր բաժ նում ա մե նա տա ղան դա վոր և հե ռան կա րային 
աշ խա տա կի ցը, բա րե կա մա ցեք նրա հետ: Նա կա րող է պա տաս խա նել աշ խա տան քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին վե րա բե րող ձեր բո լոր հար ցե րին, նա կա րող է տրա մադ րել 
ձեզ հոդ ված նե րի և լրատ վա կան հա ղոր դագ րու թյուն նե րի հա մար ապ րան քագ րեր, ո րոնք 
դուք հե տա գա յում կհա մա ձայ նեց նեք խոս նա կի հետ: Ի վեր ջո, նա կա րող է նոր հրա պա
րա կում նե րի հա մար թե մա հու շել, ծա նո թաց նել ձեզ բաժ նի և ընդ հան րա պես ըն կե րու թյան 
նո րու թյուն նե րին, ո րոնք կա րող եք օգ տա գոր ծել որ պես տե ղե կատ վա կան ա ռիթ: 
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ԳԼՈՒԽ3

Գ լուխ 3. PR  ռազ մա վա 
րության մա սին

Որն է գե րա դա սե լի՝ հաս տի քային PR աշ խա տա կի՞ ցը, 
թե՞ PR գոր ծա կա լու թյու նը 

Ներ քին PR մաս նա գետ
(in–house)

PR գոր ծա կա լու թյուն
( PR ծա ռա յու թյուն նե րի  

աութ սոր սինգ)

Ա ռա վե լու թյուն ներ Թե րու թյուն ներ Ա ռա վե լու թյուն ներ Թե րու թյուն ներ

Հաս տի քային աշ
խա տա կի ցը ա վե լի 
մեծ հան դուր ժո
ղա կա նու թյուն է 
ցու ցա բե րում ըն կե
րու թյան շր ջա նակ
նե րում, հետ ևա բար 
կա րող է լա վա
գույնս նե րկա յա նալ 
որ պես ապ րան քա
նի շի դես պան:

Մասշ տա բային և 
սկզ բուն քո րեն նոր 
նա խագ ծե րի ի րա
կա նաց ման ժա
մա նակ հնա րա վոր 
է, որ ըն կե րու թյան 
ռե սուրս նե րը չբա
վա կա նաց նեն: Կա
րող է «աշ խա տող 
ձեռ քե րի» պա կաս 
զգաց վել:

PR գոր ծա կա
լու թյու նը ա վե լի 
շատ կադ րային 
ռե սուրս ներ ու նի: 
Նրանք կա րող են 
ան փո խա րի նե լի 
օգ նա կան ներ լի
նել մասշ տա բային 
և պատ վի րա տո ւի 
հա մար նոր նա
խագ ծե րի ի րա կա
նաց ման հա մար:

PR գոր ծա կա լու
թյան ծա ռա յու
թյուն ներն ա վե լի 
թանկ ար ժեն, 
քան նույն ծա
ռա յու թյուն նե րը՝ 
մա տուց ված հաս
տի քային աշ խա
տակ ցի կող մից:

Հաս տի քային 
աշ խա տո ղի հա
մար հեշտ է տե
ղեկատ–վա կան 
ա ռիթ ներ ստեղ
ծե լը, ո րով հետև 
նա գտն վում է 
ի րա դար ձու թյուն
նե րի շր ջա փու լում:

Հ նա րա վոր է, 
որ հաս տի քային 
աշ խա տո ղի՝ մաս
նա գի տա կան 
ո րոշ ո լորտ նե րին 
ա ռնչ վող փորձն 
ու գի տե լիք նե րը 
չբա վա կա նաց նեն . 
դա հատ կա պես 
վե րա բե րում է նոր 
նա խագ ծե րին:

PR գոր ծա կա լու
թյու նում կա րող 
են աշ խա տել ա մե
նա տար բեր ո րա
կա վո րում ու նե ցող 
աշ խա տա կից ներ, 
ո րոնց կա րի քը 
հատ կա պես կզ
գաց վի բա ցա ռիկ 
PR ա ռա ջադ րանք
նե րի ժա մա նակ:

PR գոր ծա կա լու
թյու նը չի օգ տա
գոր ծում լրագ րող
նե րի հետ օգ տա
կար կա պե րը:

Հաս տի քային 
աշ խա տա կի ցը 
միշտ հա սա նե լի է, 
նշա նա կում է՝ նա 
ա վե լի օ պե րա տիվ 
կաշ խա տի:

Հաս տի քային աշ
խա տո ղի աչ քը 
հա գե ցած է, ին
չը խան գա րում է 
տես նել սե փա կան 
PR ըն կե րու թյան 
նոր հնա րա վո րու
թյուն ներն ու գա
ղա փար նե րը:
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Ինչ է հա ղոր դակ ցա կան ռազ մա վա րու թյու նը

Ռազ մա վա րա կան PR–ո ւմ ա մե նա կար ևո րը «ն պա տա կին հետ ևելն է», այ սինքն՝ հս
տակ հաս կա նա լը, թե ի նչ ե նք մենք ու զում ստա նալ ար դյուն քում: Եվ հետ ևա բար 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար պետք է գի տակ ցա բար ը նտ րել PR գոր ծիք նե րը: Ո րոշ 
PR մաս նա գետ ներ, եր կար չմ տա ծե լով, մի ան գա մից գոր ծի են դնում ի րենց ի մա ցած 
բո լոր գոր ծիք նե րը: Օ րի նակ՝ ա մեն ա միս թո ղար կում են հինգ տե ղե կատ վա կան ծա
նու ցում, ան ց են կաց նում եր կու խո շոր ա սու լիս, ա պա հո վում ա մե նա քի չը 100 հի շե ցում 
ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ և այլն: Ը նդ ո րում՝ այդ պի սի մաս նա գետ նե րը չեն կա րող 
պա տաս խա նել այն հար ցին, թե ին չու հենց հինգ ծա նու ցում և եր կու ա սու լիս: Չէ՞ որ 
հնա րա վոր է, որ այդ տա րի ըն կե րու թյու նը ա ռա ջի կա վե րա կազ մա վոր ման պատ ճա
ռով կա րիք չու նի « լու սա բան վե լու» մա մու լում: 

Որ պես զի նման վրի պում ներ չլի նեն, ըն դուն ված է հա ղոր դակ ցա կան ռազ մա վա րու
թյուն (ՀՌ) մշա կել: Այն կա րող է նաև կոչ վել PR ռազ մա վա րու թյուն կամ տե ղե կատ վա
կան ռազ մա վա րու թյուն:

ՀՌ–ն նա խա տես ված է նախ ևա ռաջ այն մաս նա գետ նե րի հա մար, ով քեր կի րա գոր ծեն 
այն: Այն PR–ի և մար քե թին գի յու րօ րի նակ հա մա տե ղում է ը նդ հա նուր նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար: Եվ որ պես զի գոր ծո ղու թյուն նե րը լի նեն գի տակց ված և ար դյու նա
վետ, ծրա գիր է պետք: Ի նչ պես վե րը նշ վեց, կար ևոր է նպա տա կին հետ ևե լը, և բո լոր 
PR գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ի կա տար ա ծել՝ ել նե լով նրա նից՝ նպա տա կին է ծա
ռա յում, թե ոչ, և, ի հար կե, ել նե լով նաև նպա տա կին հաս նե լու հա մար օգ տա գործ վող 
մի ջոց նե րի օգ տա կա րու թյան չա փա նի շից: Ան կաս կած, ըն կե րու թյան ղե կա վա րու թյու
նը նույն պես տվյալ փաս տաթղ թի սպա ռողն է: Սա կայն ղե կա վա րու թյա նը պետք է 
բա ցատ րել, թե ին չու է ը նտր ված հատ կա պես այդ ռազ մա վա րու թյու նը, և ի նչ պես այն 
կօգ նի ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր նպա տա կին հաս նե լուն: Եվ ե թե ղե կա վա րու թյու նը 
վս տա հում է իր PR մե նե ջեր նե րին, ա պա, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կըն դու նի 
նրանց ա ռա ջար կած ռազ մա վա րու թյու նը և կհետ ևի դրան:

 Ինչ ժամ կետ նե րի և ո ր ժա մա նա կաշր ջա նի 
հա մար է մշակ վում ՀՌ–ն

Հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյան մշակ ման հա մար հս տակ ժամ կետ սահ ման ված 
չէ: Շատ բան կախ ված է ըն կե րու թյան ծա վա լից և նրա ա ռջև դր ված խն դիր նե րի քա նա
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Գլուխ3.PRռազմավարությանմասին

կից: ՀՌ–ի մշակ ման մի ջին ժա մա նա կա հատ վա ծը 1–3 ա միս է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, գործ
նա կա նում բախ վում ե նք նաև դեպ քե րի, ե րբ ռազ մա վա րու թյու նը մշակ վում է 2–4 օ րում:

ՀՌ–ն սո վո րա բար մշակ վում է մեկ տար վա համար, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
համար տնօ րեն նե րի խորհր դի ժո ղո վում հաս տատ վում է նաև ըն կե րու թյան զար գաց
ման ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյու նը: Ծրագ րային տար վա ըն թաց քում ան հրա ժեշտ 
է վե րա նայել ռազ մա վա րու թյու նը հետ ևյալ դեպ քե րում . ե րբ փոխ վում է ըն կե րու թյան 
զար գաց ման ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյու նը, լուրջ փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե
նում շու կա յում, ո րոնք չի կա րե լի ան տե սել, և ե րբ ար տա քին գոր ծոն նե րով պայ մա
նա վոր ված՝ նկա տե լի ո րեն փոխ վում է տե ղե կատ վա կան դաշ տը ըն կե րու թյան շուրջ: 

Նախ քան հա ղոր դակ ցա կան ռազ մա վա րու թյուն մշա կե լը ան հրա ժեշտ է ՝
 ձեռք բե րել մո տա կա մեկ տա րում ըն կե րու թյան զար գաց ման վե րա բե րյալ հիմ

նա կան ո րո շում նե րի մա սին տվյալ ներ
 ձեռք բե րել տվյալ ներ մո տա կա մեկ տար վա հա մար մար քե թին գային ռազ մա վա

րու թյան վե րա բե րյալ 

Ին չով է տար բեր վում հա ղոր դակ ցա կան 
ռազ մա վա րու թյու նը մար քե թին գայի նից

ՀՌ–ն սեր տո րեն կապ ված է մար քե թին գայի նի հետ և, ան կաս կած, պետք է մշակ
վի PR մաս նա գետ նե րի և մար քե թո լոգ նե րի հետ հա մա տեղ: Մի այն գա ղա փար ու
նե նա լով այն մա սին, թե ղե կա վա րու թյու նը ա ռա ջի կա 5 տար վա հե ռան կա րում ի նչ 
զար գա ցում ներ է կան խա տե սում ըն կե րու թյան հա մար և մո տա կա մեկ տա րում ի նչ 
խն դիր ներ է դրել իր ա ռջև, մի այն այդ դեպ քում մար քե թին գային և PR ծա ռա յու թյուն
նե րը կա րող են գրա գետ և գի տակց ված մար քե թին գային և հա ղոր դակ ցա կան ռազ
մա վա րու թյուն մշա կել: 

Ան կաս կած, ՀՌ–ն մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան մի մասն է, սա կայն դրանք 
տա րան ջա տել պետք է ա մեն դեպ քում: Հա ղոր դակ ցա կան գոր ծիք նե րը նրանք են, 
ո րոնք այս կամ այն կերպ ա ռնչ վում են ԹԽ–ի մոտ ապ րան քա նի շի (ծառայությունների, 
ընդհանրապես ընկերության) վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ կար ծիք ձևա վո րե լուն:
PR–ը ոչ թե վա ճառք է, այլ վար կա նի շի ստեղ ծում է: Ա վե լի ճիշտ՝ վար կա նի շի ստեղ
ծում ապ րան քա նի շի, ծա ռա յու թյունների կամ ը նդ հանրապես ըն կե րու թան ար ժե քայ
նու թյու նը ԹԽ–ին հա սա նե լի դարձ նե լու մի ջո ցով: 

Ի նչ բովանդակությամբ հա ղոր դակ ցա կան 
ռազ մա վա րու թուն է պետք շու կա 
նոր ապ րա նա քա տե սակ ներ մու ծե լիս

Նոր ապ րան քա տե սա կի հա ղոր դակ ցա կան ռազ մա վա րու թյուն մշա կե լուց ա ռաջ ան
հրա ժեշտ է ստա նալ հետ ևյալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը .

 Ի ՞նչ նպա տա կով է ստեղծ վում նոր ապ րան քա տե սա կը: 
 Ո ՞ւմ հա մար է այդ ապ րան քա տե սա կը նա խա տես ված, ԹԽ–ի ո՞ր պա հան ջարկ

ներն է այն բավարարում:
 Ին չո՞ւմ է ապ րան քա տե սա կի ար ժե քայ նու թյու նը և տար բե րու թյու նը նմա նա

տիպ ապ րանք նե րից:
 Ի ՞նչ գլխավոր ծա նու ցում ներ է ծրագր վում հասց նել ԹԽ–ին:
 Ապ րան քա տե սա կի թո ղարկ ման ար դյուն քում ի նչ պի սի՞ ար դյունք է նա խա տես

վում ստա նալ: 

Ա կն հայտ է, որ մար քե թո լոգ նե րը պետք է սկզ բում « փա թե թա վո րեն» ապ րան քը, այ
նու հետև մի այն ի մաստ ու նի կազ մա կեր պել հա ղոր դակ ցա կան ռազ մա վա րու թյուն:

 Ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր ՀՌ–ի մշա կում

Նախ քան ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր ռազ մա վա րա կան ծրագ րի մշա կու մը հարկ է հս
տակ պատ կե րաց նել, թե բիզ նե սի ի նչ պի սի ռազ մա վա րա կան խն դրի լուծմանը կա րող 
է այն օգնել: Դրա նից ել նե լով մի այն կա րե լի է ար դեն ձևա կեր պել ՀՌ–ի նպա տակ
նե րը և խն դիր նե րը: Ի սկ հա ջո ղու թյան հս տակ ձևա կերպ ված չա փա նիշ նե րը օգ նում 
են գրա գետ կազ մա կեր պե լու աշ խա տան քը և ճիշտ գոր ծիք ներ ը նտ րե լու: Փոր ձը ցույց 
է տա լիս, որ ի նչ քան բարձր է նշա ձո ղը, այն քան ա վե լին են նվա ճում նե րը: Պետք չէ 
վա խե նալ հա վակ նոտ նպա տակ նե րից և ո ւռ ճաց ված ցու ցա նիշ նե րից: Դրանք ի րա կան 
խթան կա րող են լի նել է ա կան փո փո խու թյուն նե րի հա մար:

ՀՌ–ի մշա կու մը հար մար է սկ սել ը նդ հա նուր շնոր հան դե սի ներ կա յաց մամբ, ո րը կարճ, 
հս տակ և ը ստ է ու թյան կպատ մի ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան տար րե րի մա սին:

Շ նոր հան դե սի բո վան դա կու թյու նը

1 . Ն պա տակ ներ և խն դիր ներ

2 . Թի րա խային խումբ

3 . Ըն կե րու թյան ԲԱԱ (բա ցա ռիկ ա ռևտ րային ա ռա ջարկ ներ)

4 . Հիմ նա կան ծա նու ցում ներ

5 .

PR գոր ծիք նե րի և ա ռա ջըն թա ցի ճա նա պարհ նե րի նկա րագ րու թյուն ա ռա
ջադր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար (ը նտր ված գոր ծիք նե րի հս տակ 
թվար կում, ո րոնք կօգ նեն ԹԽ–ին հա սա նե լի դարձ նե լու հիմ նա կան ծա նու
ցում նե րը և միև նույն ժա մա նակ կհա մա պա տաս խա նեն հանձ նա րար ված 
բյու ջե ին . ե թե ԹԽ–նե րը մի քա նիսն են, ա պա նրան ցից յուր ա քան չյու րի հա
մար ը նտ րել հա մա պա տաս խան գոր ծիք)
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Շ նոր հան դե սի բո վան դա կու թյու նը

6 . Ծ րագր վող ը նդ հա նուր բյու ջեն

7 . KPI (key performance indicators/էֆեկտիվության հիմնային ցուցանիշները)

Ը նդ հա նուր շնոր հան դե սի պատ րաս տու մից հե տո քայլ առ քայլ մշակ վում է ա վե լի 
ման րա մասն ծրա գիր՝ որ պես կա նոն,  Excel–ո ւմ ժամ կետ նե րի, պա տաս խա նա տու նե
րի, ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի և բյու ջե ի վե րա բե րյալ նշում նե րով:

Ի նչ բա ռե րով և գրա ֆի կով ներ կա յաց նել ՀՌ–ն

Կար ևոր է հի շել, որ ՀՌ–ն չպետք է դառ նա «շր ջա նակ ված» փաս տա թուղթ: Դա փաս
տա թուղթ է, ո րը պետք է ա մե նօ րյա աշ խա տան քի ու ղե նի շը լի նի: Դրա հա մար էլ 
ռազ մա վա րու թյան տեքս տը գրե լիս պետք է խու սա փել ծեծ ված կամ գրա սե նյա կային 
բա ռա պա շա րից, ի նչ պես նաև օ տար բա ռե րից և եզ րույթ նե րից: Ան հաս կա նա լի ձևա
կեր պում նե րով գր ված ՀՌ–ն կա րող է ռազ մա վա րու թյու նից օ գտ վող այլ ան ձանց հա
մար (օ րի նակ՝ ըն կե րու թյան ղե կա վա րու թյան հա մար) ա պա տե ղե կատ վու թյան ա ռիթ 
դառ նալ: Պետք է այն պես գրել, որ PR ո լոր տին ան ծա նոթ մար դիկ նույն պես հաս կա
նան, թե ին չի մա սին է խոս քը:

Այ սօր գնա լով տա րած վում են ՀՌ մուլ տի մե դի ային շնոր հան դես նե րը, տե սա– և ին
ֆոգ րա ֆի կայի ձևով ներ կա յաց վող ռազ մա վա րու թյու ննե րը: Հա ճախ գոր ծած վում է 
նաև mindmapping (ծա ռան ման կամ մտա վոր (մեն թալ)  քար տեզ նե րի պատ կե րում): 
Ներկայացնենք mindmapping–ի հա մար ա ռա վել տա րած ված ծրագ րե րը՝

FreeMind
iMindMap
Xmind
Mindmeister
MindNode
MindJet Mindmanager 

Հա ղոր դակ ցա կան ռազ մա վա րու թյան աշ խա տանք նե րում mindmapping ծրագ րե րը 
թույլ են տա լիս ի րա վի ճա կը դի տար կել վեր ևից, ին չը շատ կար ևոր է ՀՌ–ի մշակ ման 
հա մար: Սա կայն պետք է նշել, որ ՀՌ–ի ձևա վոր ման հա մար ի նչ ձև էլ ը նտր վի, գլ խա
վո րը, ի նչ պես ցան կա ցած գոր ծում, ի րա գոր ծումն է:
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Ին չով կա րող է PR մաս նա գե տը օգ տա կար լի նել լրագ րո ղին

Կար ծիք կա, որ PR մաս նա գետ նե րը և լրագ րող նե րը հա կա մար տող կող մեր 
են: Լրագ րող նե րը ձգ տում են ներ թա փան ցել խոր քե րը, բա ցա հայ տել ճշ մար
տու թյու նը, վեր հա նել ման րա մաս նե րը, խո ցե լի տե ղե րը, դի մա կա զեր ծել ի 
վեր ջո: PR մաս նա գետ նե րը, ի հար կե, ձգ տում են ա մեն ի նչ ներ կա յաց նել մի այն 
շա հա վետ տե սան կյու նից՝ թաքց նե լով խն դիր նե րը: Ի րա կա նում PR մաս նա գետ – 
լրագ րող կա պը նման է տա րեց զույ գի . ա նընդ հատ վի ճում են, բայց և գի տեն, 
որ ի րենք պետք են մի մյանց և եր բեք չեն բա ժան վի: Գրա գետ PR մաս նա գե տը 
պետք է դառ նա լրագ րո ղի օգ նա կա նը, օգ տա կար և ար ժե քա վոր տե ղե կատ վու
թյուն տրա մադ րո ղը: 

PR մաս նա գե տի և լրագ րո ղի միջև հա ղոր դակ ցու թյու նը կա ռուց վում է մի այն փո խա
դարձ շա հա վե տու թյան հեն քի վրա: Ու րեմն, ի նչ պե՞ս պետք է PR մաս նա գե տը օգ տա
կար լի նի լրագ րո ղի հա մար:

1 . PR մաս նա գե տը ըն կե րու թյան մա սին տե ղե կու թյան աղ բյուր է: Նա օգ նում է 
լրագ րո ղին մնալ ակ տո ւալ տե ղե կատ վա կան հոս քի կենտ րո նում: 

2 . PR մաս նա գե տը բա ցա ռիկ տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր է, ը նդ ո րում՝ խոս քը ոչ 
մի այն ըն կե րու թյա նը վե րա բե րող նո րու թյուն նե րի մա սին է: Բարձ րո րակ PR մաս
նա գե տը կա րող է օգ նել լրագ րո ղին գտ նել շու կային ա ռնչ վող նաև այլ հե տաքր
քիր նո րու թյուն ներ:

3 . PR մաս նա գե տը թույլ է տա լիս « մո տե նալ» խոս նա կին: Նույ նիսկ ե թե լրագ րո ղը 
ու նի խոս նա կի բջ ջային հե ռա խո սա հա մա րը, դրա նից PR մաս նա գե տի կար ևո
րու թյու նը չի նվա զում: Խոս նա կը ոչ միշտ է հա սա նե լի լրագ րող նե րի հա մար, դրա 
հա մար էլ նրանք ստիպ ված են լի նում դի մել PR մաս նա գե տին խոս նա կի հետ 
զրույ ցի կազ մա կերպ ման հա մար:

4 . PR մաս նա գե տը ոչ մի այն տի րա պե տում է կոնկ րետ ըն կե րու թյան վեր լու ծա կան 
տվյալ նե րին, այլև ը նդ հա նուր ո լոր տի տվյալ նե րին (նա կա րող է « բա րե կա մա
բար» տրա մադ րել լրագ րո ղին շու կայի վե րա բե րյալ ըն կե րու թյան ու նե ցած վեր
լու ծա կան տվյալ նե րը):

5 . PR մաս նա գե տը տի րա պե տում է այն ո լոր տի գի տե լիք նե րին, ո րում աշ խա տում է 
իր ըն կե րու թյու նը: Նա կա րող է ի նք նու րույն բա ցատ րել բարդ տեխ նո լո գի ա կան 
կամ բիզ նես գոր ծըն թաց նե րի նր բու թյուն նե րը: PR մաս նա գե տը լրագ րո ղի փո
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խա րեն կա րող է խմ բագ րել տեքս տը՝ սր բագ րե լով եզ րու թա բա նա կան, վի ճա կագ
րա կան և այլ ան ճշ տու թյուն ներ:

6 . PR մաս նա գե տը, ի տար բե րու թյուն ըն կե րու թյան խոս նա կի, միշտ հա սա նե լի է 
(խոս քը բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի մա սին է): Հենց PR մաս նա գե տը կա րող է 
կազ մա կեր պել լրագ րո ղի հան դի պու մը խոս նա կի հետ կամ նրան ան հրա ժեշտ 
տե ղե կու թյուն տրա մադ րել, պատ րաս տել մեկ նա բա նու թյուն:

Ին չու է պետք լրագ րո ղը PR մաս նա գե տին

Լ րագ րող նե րի խում բը PR մաս նա գե տի հա մար կար ևոր գոր ծոն նե րից մեկն է: Որ քան 
սերտ են հա րա բե րու թյուն նե րը ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, այն քան բարձր է ի ր՝ 
PR մաս նա գե տի ար ժե քը: PR մաս նա գետ նե րն ի րենց աշ խա տան քային գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում հա ճախ են փո խում ըն կե րու թյուն նե րը, և ա ռա ջի նը, ին չի մա սին 
նրանց հարց նում են հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ,  սա է . « Դուք ու նե՞ք ԶԼՄ ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի կոն տակտ նե րը, նրան ցից ո ՞ւմ հետ եք ան ձնա կան կա պեր ստեղ ծել»: Դա 
պա տա հա կան չէ . չէ՞ որ հենց մե դի ա ռե սուրս նե րի մի ջո ցով է PR մաս նա գե տը ա ռաջ 
մղում իր ըն կե րու թյա նը տե ղե կատ վա կան դաշ տում: Մեծ մա սամբ լրագ րող նե րի 
շնոր հիվ է, որ ԹԽ–ն տե ղե կա նում է ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան մա սին: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, լրագ րող նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում PR մաս նա գե տը պետք 
պահ պա նի փո խա դարձ հե տաքրքր վա ծու թյան հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Օգ նե լով 
լրագ րող նե րին, ա րագ և օ պե րա տիվ տրա մադ րե լով նրանց ան հրա ժեշտ տե ղե կու
թյուն նե րը՝ միև նույն ժա մա նակ պետք է հի շել, որ լրագ րող նե րը նա խան ձախն դիր են 
կար ևոր, ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն կորզե լու հար ցում, ին չը հա ճախ ըն կե րու թյան 
շա հե րից չի բխում: 

Այսպիսով,եթենույնիսկPRմասնագետըլրագրողներիհետբարեկամական
հարաբերություններունենա,նապետքէհիշի,որինքըընկերությանդեմքնէ,
նրապաշտոնականներկայացուցիչը,արժեքներիպահապանը:

Ա հա թե ին չու շատ կար ևոր է, որ PR մաս նա գե տը սի րի իր աշ խա տան քի ո լոր տը, հար
գան քով վե րա բեր վի ըն կե րու թյա նը, ըն դու նի նրա ար ժեք նե րը, այդ դեպ քում PR–ը 
նույն պես բարձր մա կար դա կի վրա կգտն վի:

Ինչ պի սին են լրագ րող նե րի հետ շփ ման կա նոն նե րը 

 Ե ղե՛ք միշտ հար գա լից և նր բան կատ, նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ, ձեր կար ծի քով, 
լրագ րո ղն ա կն հայտորեն սխալ է:

 Օ պե րա տիվ կեր պով պա տաս խա նեք լրագ րո ղի հար ցե րին: Ե թե հնա րա վո րու
թյուն չու նեք խոս նա կի ա նու նից ա րագ ներ կա յաց նե լու նրա մեկ նա բա նու թյուն նե
րը, ա պա տե ղե կաց րեք լրագ րո ղին, որ ստա ցել եք նրա դի մու մը և զբաղ ված եք 
դրա մշակ մամբ: Ե թե չեք հասց նում պայ մա նա վոր ված ժամ կե տում պա տաս խան 
տալ, նա խա պես տե ղյակ պա հեք լրագ րո ղին:

 Բա ցա ռիկ տե ղե կատ վու թյուն մի՛ տրա մադ րեք մի ան գա մից եր կու լրատ վա մի ջո
ցի: Այդ պի սով դուք կփ չաց նեք ձեր հա րա բե րու թյուն նե րը եր կու սի հետ էլ: Ա վե լի 
լավ է հեր թա կա նու թյամբ տրա մադ րել բա ցա ռիկ տե ղե կու թյուն նե րը:

 Պետք չէ ըն կե րու թյան ծա նու ցում նե րի տես քով սպամ ու ղար կել լրագ րող նե րին, 
հատ կա պես, ե րբ դուք էլ եք հաս կա նում, որ տե ղե կատ վու թյան ա ռի թն ա նի րա
կան է, և հրա պա րա կում հաս տատ չի լի նի:

 Մի՛ զանգահարեք լրագրողին, եթե լուրջ առիթ չկա . աշխատեք կապ պահպանել 
էլ . հասցեի կամ սոցցանցերի միջոցով:

  Սոց ցան ցե րում ճա նաչ ված լրագ րող նե րի հետ « բա րե կա մա նա լը» շատ օգ տա կար 
է: Դա հա ճախ թույլ է տա լիս ա րագ կեր պով լու ծե լու բո լոր հար ցե րը: Սա կայն 
նախ գրանց վեք նրա է ջում, այ նու հետև նրան ան ձնա կան հա ղոր դագ րու թյուն 
ու ղար կեք, ներ կա յա ցեք և թույլտ վու թյուն խնդ րեք նրան ձեր ըն կեր նե րի շար քում 
ա վե լաց նե լու հա մար: 

 Ըն կե րու թյան ա նու նից շնոր հա վո րեք լրագ րող նե րին ծնն դյան օ րե րի և այլ ըն
դուն ված տո նե րի ա ռի թով: Կազ մեք ճա նաչ ված լրագ րող նե րի ցու ցա կը և ան
ձամբ նվեր ներ հանձ նեք նրանց: Դա հրա շա լի ա ռիթ է ան ձնա կան հան դի պում
նե րի և հա րա բե րու թյուն նե րի սեր տաց ման հա մար: Պար տա դիր չէ դա կրկ նել 
ա մեն տա րի, սա կայն ե թե դուք նոր աշ խա տող եք և դեռևս ան ձնա պես ծա նոթ 
չեք լրագ րող նե րի հետ, ա պա տո նե րը հրա շա լի ա ռիթ են ան ձնա կան ծա նո թու
թյուն նե րի հա մար:

 Միշտ խնդ րեք լրագ րող նե րին ու ղար կել ձեզ ձեր ըն կե րու թյան խոս նա կի ու ղիղ 
մեջ բե րում նե րը սր բագ րու թյան հա մար, ի նչ պես նաև ստու գեք ապ րան քա գի րը՝ 
ձեր ըն կե րու թյան հիմ նա կան թվան շային ցու ցա նիշ նե րը: Լրագ րող նե րը նույն
պես մար դիկ են . կա րող են սխալ վել, նույ նիսկ ե թե դուք նա խա պես եք ու ղար կել 
նրանց ըն կե րու թյան տվյալ նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը:

 Լ րագ րող նե րի շա հե րը կա րող են չհա մընկ նել ձեր շա հե րին: Նույ նիսկ ե թե 
դուք լավ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ եք, խոս նա կի հետ հար ցազ րույ ցը հրա
շա լի է ան ցել, կամ փայ լուն ա սու լիս է ե ղել, միև նույնն է, հնա րա վոր չէ 
ճշգ րիտ կան խա տե սել հրա պա րակ ման ը նդ հա նուր տրա մադր վա ծու թյու նը: 
Հենց դրա հա մար է պետք լավ հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նալ լրագ րո ղի հետ, 
որ պես զի ծայ րա հեղ ի րա վի ճակ նե րում հնա րա վոր լի նի հեշ տու թյամբ փո խել 
տե ղե կատ վու թյան հն չե րան գը: 

 Ե րբ ծա նո թա նաք նոր լրագ րո ղի հետ, իս կույն ա վե լաց րեք նրա տվյալ նե րը ԶԼՄ–
նե րի ձեր բա զա յում: Մի՛ հա պա ղեք, այ լա պես հե տո կկորց նեք դրանք: Պետք է սո
վո րու թյուն դարձ նել նաև պար բե րա բար հա մալ րել ԶԼՄ–նե րի տվյալ նե րի բա զան: 
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 Ա մեն օր (սո վո րա բար դա հար մար է ա նել ա ռա վո տյան) աչ քի ան ցկաց րեք 
լրա հո սը՝ ստու գե լու հա մար, թե ի նչ նոր տե ղե կու թյուն է հրա պա րակ վել ձեր 
ըն կե րու թյան մա սին: Ե թե նկա տեք, որ ան ծա նոթ լրագ րո ղը սկ սել է գրել ձեզ 
հե տաքրք րող թե մայով, կար դա ցեք, թե ու րիշ էլ ին չի մա սին է նա գրում: Ե թե 
հա մոզ վեք, որ նա գրում է մե ծա մա սամբ ձեզ հե տաքրք րող թե մայով, աշ խա
տեք կապ ստեղ ծել նրա հետ: Ե թե նյու թի ներք ևում գր ված է նրա էլ . հաս ցեն, 
կա րող եք նա մակ գրել նրան, զան գա հա րել խմ բագ րու թյուն և ծա նո թա նալ 
հե ռա խո սով . ճշ տեք, թե կա պի որ մի ջոցն է նրան հար մար, կա րե լի է ա րդյոք 
ըն կե րա նալ նրա հետ սոց ցան ցե րում:

Վ ճա րե՞լ, թե՞ չվ ճա րել

Լ րագ րո ղին վճա րել–չվ ճա րե լը յու րա քան չյուր PR մաս նա գե տի գործն է: Ի նչ պես փոր
ձը ցույց է տա լիս, ոչ մեծ ըն կե րու թյուն նե րը, հատ կա պես սթար թափ նե րը, դրա մա կան 
մի ջոց ներ չեն ու նե նում հրա պա րա կում նե րի դի մաց ԶԼՄ–նե րին վճա րե լու հա մար: 
Դրան հա կա ռակ՝ խո շոր ըն կե րու թյուն նե րն ի րենց ռե սուրս նե րով կա րող են «ե րես 
տալ» լրագ րող նե րին և դառ նալ ի րա վի ճա կի գե րին: Դրա հա մար էլ պետք է դան դաղ 
և հա մա կարգ ված զար գաց նել հա րա բե րու թյուն նե րը լրատ վա մի ջոց նե րի հետ, ա ռա
ջար կել նրանց ո րա կյալ տե ղե կու թյուն՝ շու կայի վե րա բե րյալ վեր լու ծու թյուն, հա մաշ
խար հային մի տում նե րի մա սին տե ղե կու թյուն, ներ կա յաց նել սե փա կան ապ րան քա նի
շը, ձեր ըն կե րու թյան խոս նա կին դարձ նել շու կայի փոր ձա գետ: 

Այսպիսով՝PRմասնագետըպետքէառավելագույնսջանքթափի,որպեսզի
ընկերությունըլրատվամիջոցներում«հնչի»անվճար:
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Ի նչ պե՞ս խոս նա կին դարձ նել շու կայի պա հանջ ված փոր ձա գետ: Շատ ե րի տա սարդ 
ըն կե րու թյուն ներ, այդ թվում և տեխ նո լո գի ա կան, բախ վում են մա մու լի կող մից 
ու շադ րու թյան պա կա սի խնդ րին: Նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ նրանք ո րա կյալ 
ապ րանք են ար տադ րում: Գր քի հե ղի նակն աշ խա տել է e–commerce ո լոր տի ՆՏ 
ըն կե րու թյու նում: Ըն կե րու թյու նը կոր պո րա տիվ գնորդ նե րին առ ցանց գնում նե
րի հա մար հա մա կարգ էր տրա մադ րում: ԶԼՄ–նե րը հե տաքրքր վում է ին առ ցանց 
գնում նե րով մի այն պե տա կան պատ վեր նե րի մա սով, ո րով հետև հենց այդ ո լոր տում 
է կար ևոր բյու ջե տային մի ջոց նե րի նպա տա կային (կամ ան նպա տակ) ծախ սե րը: 
Ի սկ ա հա կո մեր ցի ոն բաժ նում բաց և թա փան ցիկ գնում նե րը նրանց բո լո րո վին չէ ին 
հե տաքրք րում: Գր քի հե ղի նա կի՝ որ պես PR մե նե ջե րի հա մար կար ևոր էր ա պա հո
վել մա մու լում ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ հա մա կարգ ված հի շե ցում ներ, ամ րաց նել 
ըն կե րու թյան ա ռաջ նոր դի հե ղի նա կու թյու նը Ռու սաս տա նի է լեկտ րո նային ա ռևտ րի 
բնա գա վա ռում: Ըն կե րու թյան խոս նա կը e–commerce ո լոր տի գնում նե րի փոր ձա գետ 

էր և գի տեր ի նչ պես b2b, այն պես էլ b2g ա ճուրդ նե րի բո լոր նր բու թյուն նե րը: Այդ 
էր պատ ճա ռը, որ ԶԼՄ–նե րի հա մար նա պե տա կան գնում նե րի ո լոր տի փոր ձա
գետ էր: PR մե նե ջե րը ա պա հո վում էր խոս նա կի ան ձնա կան հան դի պում նե րը 
ա ռա ջա տար լրագ րող նե րի, հայտ նի լրատ վա մի ջոց նե րի հետ, ո րոնց ըն թաց քում 
խոս նա կը ներ կա յաց նում էր Ռու սաս տա նում պե տա կան գնում նե րի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: Այդ պի սով լրագ րող նե րը, հա մոզ վե լով խոս նա կի ի րա զեկ լի
նե լու մեջ, սկ սե ցին նրա նից մեկ նա բա նու թյուն ներ վերց նել թե մա տիկ նշում նե րի 
հա մար: Իր մեկ նա բա նու թյուն նե րում խոս նա կը, գնա հա տա կան տա լով պետգ
նում նե րին, հրա պա րա կում էր կո մեր ցի ոն գնում նե րի ար դյու նա վե տու թյան մա
սին ըն կե րու թյան գլխավոր ծա նու ցում նե րը և խո սում այն մա սին, որ պե տա կան 
սեկ տո րը պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նի խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի ի րա կա նաց
րած ա ճուրդ նե րի ար դյու նա վե տու թյա նը: 

Ար դյուն քում ըն կե րու թյան ա նու նը սկ սեց պար բե րա բար հայտն վել լրատ վա մի ջոց
նե րում, խոս նա կը դար ձավ շու կայի ճա նաչ ված փոր ձա գետ, նրա մի ջո ցով հրա
պա րակ վե ցին կո մեր ցի ոն գնում նե րի ար դյու նա վե տու թյան մա սին ըն կե րու թյան 
գլխավոր ծա նու ցում նե րը: 

Ե թե լրագ րող նե րը դժ կա մո րեն են ան դրա դառ նում ձեր ապ րան քա նի շին, վեր լու ծեք, 
թե ի նչ հա րա կից թե մայի շուրջ կա րող է մեկ նա բա նու թյուն ներ տալ ձեր խոս նա կը և 
դառ նալ այդ ո լոր տի փոր ձա գե տը: Եվ աշ խա տեք մուտք գոր ծել ԶԼՄ–ներ ակ տո ւալ 
թե մայի մի ջո ցով:
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Ռու սա կան ա ռա ջա տար պա րբե րա կան նե րից մե կի լրագ րո ղը հար ցազ րույց է վերց
նում ըն կե րու թյան խոս նա կից: Ա մեն ի նչ բա րե հա ջող է ըն թա նում: Խոս նա կի ու ղիղ 
մեջ բե րում նե րի մեջ, որ ու ղար կել էր լրագ րո ղը, ոչ մի բա ցա սա կան բան չկար: Չե զոք, 
բո վան դա կա լից մեջ բե րում ներ է ին: Հար ցազ րույ ցից ան մի ջա պես հե տո լրագ րո ղին 
ու ղարկ վել էր ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա կան փաս տա թուղթ (հիմ նա
կան թվային ցու ցա նիշ նե րը, ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ տվյալ ներ), 
սա կայն նյու թը հրա պա րակ վել էր ծայ րա հեղ բա ցա սա կան վեր նագ րով, և, ը նդ հան
րա պես, հոդ վա ծի ը նդ հա նուր հն չե րան գը դժ վար էր հա մա րել լա վա տե սա կան: Նյու
թում մաս նա վո րա պես ըն կե րու թյա նը մե ղադ րում է ին պե տա կան կա ռույց նե րի հետ 
փոխ կա պակց վա ծու թյան մեջ: Բա ցի դրա նից, հոդ վա ծում գե րիշ խում էր լրագ րո ղա
կան բա ցա հայտ սուբյեկ տիվ գնա հա տա կա նը, ին չը, ի տար բե րու թյուն բուլ վա րային 
պար բե րա կա նի, հա րիր չէ լուրջ լրատ վա մի ջո ցին: Նշենք, որ ըն կե րու թյան խոս նա կի 
ու ղիղ մեջ բե րում նե րը ներ կա յաց վել է ին հա մա ձայ նեց ված տար բե րա կով: Դրա հետ 
մեկ տեղ, սա կայն, լրագ րո ղն ամ բող ջո վին խե ղա թյու րել էր ըն կե րու թյան մա սին թվե
րը և փաս տե րը՝ չնա յած այն բա նին, որ նրան ժա մա նա կին ու ղարկ վել էր տե ղե կատ
վա կան փաս տա թուղ թը: 
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Ի նչ պե՞ս պետք է նման ի րա վի ճա կում ե լք գտ նի PR մաս նա գե տը: Տվյալ դեպ քում նա 
կապ հաս տա տեց թեր թի խմ բագ րի հետ, ցույց տվեց նյու թում տեղ գտած փաս տա ցի 
սխալ նե րը, խո սակ ցու թյան ըն թաց քում նաև նշեց, որ լուրջ լրատ վա մի ջո ցի հա մար 
գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն նե րը տե ղին չեն . դրա նով խախտ վում են ա նա չառ 
լրագ րու թյան սկզ բունք նե րը: Սկզ բում թե՛ լրագ րո ղը, թե՛ խմ բա գի րը հրա ժար վում 
է ին ի նչ–որ բան փո խել, սա կայն այն բա նից հե տո, ե րբ PR մաս նա գե տը խոս տա ցավ 
այ ցե լել խմ բագ րու թյուն ա ռանձ նազ րույց ու նե նա լու նպա տա կով, նրանք խոս տա ցան, 
որ պատ րաստ են փո խել փաս տե րը, բայց ը նդ հա նուր գնա հա տա կա նը՝ ոչ: Հե ռա
խո սային բա նակ ցու թյուն նե րը շա րու նակ վե ցին շատ զուսպ՝ լրագ րո ղա կան է թի կայի 
վե րա բե րյալ շեշ տադ րում նե րով: Պետք է նշել, որ հրա պա րա կու մից ան մի ջա պես հե
տո PR մաս նա գե տը խորհր դակ ցեց ի րա վա բա նի հետ դա տա կան հայ ցի վե րա բե րյալ . 
հաս տատ վեց, որ ըն կե րու թյու նը բո լոր հիմ քերն ու նի դա տա րան դի մե լու հա մար: PR 
մաս նա գե տը ո րո շեց այդ փաս տը խա ղար կել որ պես գլ խա վոր խա ղա քարտ: Ան հա ջող 
բա նակ ցու թյուն նե րից եր կու օր ան ց պար բե րա կա նի աշ խա տա կից նե րին տե ղե կաց
րին ի րա վա բան նե րի կար ծի քը: Մի այն դրա նից հե տո խմ բա գի րը հա մա ձայ նեց հրա
պա րա կու մից հա նել ա կն հայտ բա ցա սա կան և գնա հա տո ղա կան ձևա կեր պում նե րը:

Դ րանք սթ րե սային բա նակ ցու թյուն ներ է ին: Հի շեց նենք, որ ի սկզ բա նե հենց PR բա
ժինն էր նա խա ձեռ նել խոս նա կի հետ հար ցազ րույ ցը և պայ մա նա վոր վել էր ո րա կյալ 
վեր լու ծա կան հոդ վա ծի շուրջ: Բա նակ ցու թյուն նե րի շնոր հիվ հա ջող վեց նվա զա գույ նի 
հասց նել նյու թի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը . բո լոր բա ցա սա կան ձևա կե պում նե րը և 
գնա հա տա կան նե րը հե ռաց վե ցին հրա պա րակ ման է լեկտ րո նային տար բե րա կից:

Կար ևոր է ի սկզ բա նե հաս կա նալ, որ PR մաս նա գե տի աշ խա տան քը սթ րե սային է, 
և պետք է պատ րաստ լի նել ա մեն ին չի, նույ նիսկ ե թե ան հանգս տա նա լու ոչ մի հիմք 
չկա: Գլ խա վո րը՝ մի՛ վա խե ցեք պաշտ պա նել ձեր ի րա վունք նե րը, ե ղե՛ք հաս տա տա
կամ, ա րե՛ք դա վս տահ և փաս տարկ ված:
 
Ի րա վի ճակ 3 

Ա ռա ջա տար լրատ վա մի ջո ցի թղ թակ ցին շու կա յում ա ռա ջի կա փո փո խու թյուն նե րի վե րա
բե րյալ ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն հայտ նե ցին: ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցի չն այդ տե ղե կու թյու նն 
ան տար բե րու թյամբ ըն դու նեց և հրա ժար վեց լու սա բա նել այն: Այդ ժա մա նակ PR աշ խա
տա կի ցն այդ տե ղե կու թյու նը հայտ նեց մեկ այլ լրատ վա մի ջո ցի, ո րին, ի տար բե րու թյուն 
նա խոր դի, հե տաքրք րեց այդ տե ղե կու թյու նը: Կես ժամ ան ց ա ռա ջին լրատ վա մի ջո ցի թղ
թա կի ցը զան գա հա րեց և հայտ նեց, որ, ա մեն դեպ քում, կգ րի այդ թե մայի մա սին, սա կայն 
նրան տե ղե կաց րին, որ թե ման տր վել է այլ լրատ վա մի ջո ցի: Լրագ րո ղը վի րա վոր վեց, 
սկ սեց վր դով վել և սպառ նալ, որ այլևս եր բեք ո չինչ չի գրի ըն կե րու թյան մա սին:
Տ վյալ ի րա վի ճա կում թղ թա կի ցն այն քան էլ ճիշտ չէ: Բա ցա ռիկ թե ման ա ռա ջարկ վել 
էր նրան, բայց նա հրա ժար վել էր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, PR մաս նա գե տը պետք է լու ծեր 
այս ոչ հեշտ խն դի րը . այն պես ա ներ, որ և՛ լրագ րո ղի հետ չխ զեր կա պե րը, և՛ լա վա

գույնս ներ կա յաց ներ ԶԼՄ–նե րին իր ըն կե րու թյու նը: Այդ ժա մա նակ PR մաս նա գե տը 
ա ռա ջին լրատ վա մի ջո ցի թղ թակ ցին կա պեց շու կայի մի քա նի կողմ նա կի « խա ղա ցող
նե րի» հետ՝ հույ սով, որ նրանք կա րող են լրագ րո ղին ա ռա ջարկ ված թե մայի վե րա
բե րյալ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն տրա մադ րել: Ար դյուն քում թղ թա կի ցը ա ռա ջարկ ված 
աղ բյուր նե րի շնոր հիվ հան դի պեց թե մայի կտ րուկ շր ջա դար ձի: 

Ար դյուն քում լույս տե սան եր կու հրա պա րա կում ներ ա ռա ջա տար եր կու լրատ վա մի
ջոց նե րում: Դրանք վե րա բե րում է ին միև նույն թե մային, բայց չէ ին կրկ նում մե կը մյու
սին, ո րով հետև ա ռա ջին հրա պա րա կու մը պա րու նա կում էր թե մայի վե րա բե րյալ նոր 
կար ևոր մա նրա մաս ներ: Դրա հետ մեկ տեղ եր կու հոդ ված նե րում էլ ներ կա յաց ված 
էր ըն կե րու թյան խոս նա կի ըն դար ձակ մեկ նա բա նու թյու նը թե մայի շուրջ, այ սինքն՝ PR 
աշ խա տա կի ցը շատ լավ մշա կել էր թե ման, ա պա հո վել էր իր ըն կե րու թյան հրա պա րա
կում նե րը, ը նդ գծել էր իր խոս նա կի փոր ձա րա րու թյու նը և հա ջո ղել էր պահ պա նել իր 
հա մար շատ կար ևոր եր կու լրատ վա մի ջո ցի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը: 
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Ի նչ պի սի հար ցե րի է պա տաս խա նում մա մու լի ծա նու ցու մը

Հոդ ված ներ, լրատ վա կան ծա նու ցում ներ և տա րաբ նույթ ժան րային տեքս տեր (նե րա
ռյալ քո փի րայ թին գը), նա խա պատ րաս տե լու հմ տու թյու նը PR մաս նա գե տի հիմ նա կան 
ա ռա վե լու թյուն նե րից է: Ոչ մեծ ըն կե րու թյուն նե րում PR մաս նա գե տի պաշ տո նը հա
ճախ են թադ րում է մի քա նի գոր ծա ռույթ նե րի հա մադ րում . PR մաս նա գե տը ստիպ ված 
է լի նում մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պել, ԶԼՄ–նե րի հետ հա ղոր դակ ցու թյուն ի րա կա
նաց նել, մաս նակ ցել մար քե թին գային ծրագ րե րին և, ի հար կե, տեքս տեր գրել: Խո շոր 
ըն կե րու թյուն նե րում PR բաժ նի աշ խա տա կից նե րի գոր ծա ռույթ նե րը սահ մա նա փակ 
են: Այ դու հան դերձ, ե թե PR մաս նա գե տը ստիպ ված չի լի նում ին քը տեքս տեր գրե լու, 
ա պա դրանք խմ բագ րել կա րո ղա նալ նա պար տա վոր է: Դրա հա մար ան հրա ժեշտ է 
հաս կա նալ դրան ցից յու րա քան չյու րի ժան րային ա ռանձ նա հատ կու թյու նը:

Դի տար կենք ԶԼՄ–նե րի հա մար հիմ նա կան տեքս տային հա ղոր դագ րու թյուն նե րի՝ 
լրատ վա կան ծա նու ցում նե րի պատ րաստ ման ե ղա նակ նե րը: Լրատ վա կան ծա նու ցում
նե րում, ի նչ պես նաև նո րու թյուն նե րի լրա հո սում պետք է պահ պան վի «5 W» կա նո նը:  
Who?  – Ո ՞վ What? –  Ի ՞նչ When?  – Ե ՞րբ Where? – Որ տե՞ղ (Why?) Ի նչ ո՞ւ

Լ րատ վա կան ծա նու ցում նե րի կա ռուց ված քը Օ րի նակ

Վեր նա գիր

Թե մայի բո վան դա կու
թյու նը բա ցա հայ տող հե
տաքր քիր տե ղե կատ վա
կան վեր նագ րեր

Backup backups–ի ժա մա նա կը . 
Ռու սաս տա նում սպա ռող նե րի 
27%–ը կորց նում են պա հուս
տային պատ ճեն նե րը ֆի զի կա
կան կրիչ նե րի վրա1։

Ամ սա թիվ

Լ րատ վա կան ծա նուց ման 
ստեղծ ման ամ սա թի վն 
օգ նում է կողմ նո րոշ վե
լու՝ որ քան թարմ է տե ղե
կատ վա կան ա ռի թը

20 .05 .15

1 Լրատ վա կան ծա նու ցում նե րը վերց ված են « Կաս պերս կու լա բո րա տո րի այի» պաշ տո նա կան կայ քից:
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Լրատվականծանուցումներիպատրաստմանևտարածմանմասին

Լ րատ վա կան ծա նու ցում նե րի կա ռուց ված քը Օ րի նակ

Խուփ

Ներ դի րային հատ ված, 
որ տեղ պա տաս խան ներ 
են տր վում «ե ՞րբ», «ո՞վ», 
«ի ՞նչ» հար ցե րին

« Կաս պերս կու լա բո րա տո րի այի» 
և B2B International ըն կե րու թյան 
ան ցկաց րած հա մա տեղ հե տա
զո տու թյուն նե րի2 ար դյունք նե րի 
հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան կրիչ
նե րի վրա պա հուս տային պատ
ճեն ներ պահ պա նող յու րա քան
չյուր չոր րորդ սպա ռող զրկ վում է 
դրան ցից տար բեր հան գա մանք
նե րի բե րու մով: Ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պող պատ ճառ նե րից են 
խա փա նու մը կամ էլ . սար քի կո
րուս տը:

Հիմ նա կան մա սը Բա ցա հայ տում է նո րու
թյան ման րա մաս նե րը

Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում 
պարզ վել է, որ Ռու սաս տա նում 
սպա ռող նե րի 95%–ը ի րենց սար
քե րում պահ պա նում են ի նչ–որ 
գաղտ նի տե ղե կու թյուն, ա սենք՝ 
ան ձնա կան նա մա կագ րու թյուն, 
լու սան կար ներ, գաղտ նագ րեր 
և ֆի նան սա կան տվ յալ ներ: 
Սա կայն, ի նչ պես պարզ վել է, 
ոչ բո լորն են մտա ծում դրանք 
կորց նե լուց խու սա փե լու հա մար 
պա հուս տային պատ ճեն նե րի 
ստեղծ ման մա սին . օգ տա տե
րե րի 45%–ը նա խազ գու շա կան 
նման մի ջոց նե րի չեն դի մում, 
ը նդ ո րում՝ նրանց գրե թե կե սը 
նույ նիսկ չի ծրագ րում ա նել դա 
ա պա գա յում: Խնդ րի ա ռա վել 
խոր ու սում նա սի րու թյու նը ցույց 
է տվել, որ նույ նիսկ այն

2 Լ րատ վա կան ծա նու ցում նե րի վեր ջում ըն կե րու թյու նը գրել է հետ ևյա լը .
* Հե տա զո տու թյու նն ան ց է կաց վել «B2B International» գոր ծա կա լու թյան կող մից 2014 թ . հա տուկ 

« Կաս պերս կու լա բո րա տո րի այի» հա մար: Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում հարց ման են թարկ վել են 
Լա տի նա կան և Հյու սի սային Ա մե րի կա նե րում, Մեր ձա վոր Ար ևել քում, Ա սի ա յում, Աֆ րի կա յում, Եվ րո պա յում 
և Ռու սաս տա նում ապ րող 16 տա րե կա նից բարձր 11 135 օգ տա տե րեր:

Լ րատ վա կան ծա նու ցում նե րի կա ռուց ված քը Օ րի նակ

օգ տա տե րե րը, ով քեր պատ
րաս տում են ի րենց հա մար 
կար ևոր տվյալ նե րի պա հուս
տային պատ ճեն նե րը, ե րաշ
խա վոր ված չեն դրանք կորց նե
լուց: Բանն այն է, որ մեծ մա սը 
(96%) տվյալ նե րը պահ պա նում 
է ֆի զի կա կան կրիչ նե րի վրա 
(կոշտ սկա վա ռակ նե րի, կրիչ նե
րի, CD և DVD), ի սկ ամ պային 
պա հուստ նե րից օ գտ վում է 
մի այն 3%–ը: Այ դու հան դերձ, 
պա հուս տային պատ ճեն ման 
ա վան դա կան մի ջո ցի կողմ նա
կից նե րի 27%–ը հայ տա րա րել է, 
որ ան վե րա դարձ զրկ վել է իր 
տվյալ նե րից կրիչ նե րը կորց
նե լու, դրանք գո ղա նա լու կամ 
կոտ րվե լու պատ ճա ռով:

Խոս նա կի 
մեջ բե րու մը

Ներ կա յաց վում է խոս
նա կի մեջ բե րու մը, ո րում 
թույլ է տր վում գնա հա տո
ղա կան դա տո ղու թյուն

«Անհ րա ժեշտ է պահ պա նել սե
փա կան տվյալ նե րը, և պետք է 
այդ խնդ րին հա մա կարգ ված 
մո տե ցում ցու ցա բե րել: Պետք 
է կողմ նո րոշ վել, թե որ տե ղե
կու թյունն է ա ռա վել կար ևոր, 
և պար բե րա բար կա տա րել 
պա հուս տային պատ ճե նում: 
Կար ևոր տե ղե կու թյուն նե րի 
պահ պան ման ա մե նաար դյու
նա վետ մի ջո ցը ի նչ պես ֆի զի
կա կան կրիչ նե րում, այն պես էլ 
ամ պային պա հուս տում պահ
պան վող կո դա վոր ված թղ թա
պա նակ ներն են: Դա թույլ կտա 
ա պա հո վագ րե լու տվյալ նե րը 
նույ նիսկ կայ քե րը կոտ րե լու և 
ամ պային ծա ռա յու թյան կող
մից օգ տա գործ վող ամ սա թիվ–
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Լրատվականծանուցումներիպատրաստմանևտարածմանմասին

Լ րատ վա կան ծա նու ցում նե րի կա ռուց ված քը Օ րի նակ

կենտ րո նից տե ղե կու թյուն նե րը 
գո ղա նա լու վտան գից»,– խոր
հուրդ է տա լիս « Կաս պերս կու 
լա բո րա տո րի այի» տեխ նո լո
գի ա կան փոր ձա գետ Դե նիս 
Մակ րու շի նը: 

Տե ղե կա գիր ըն կե
րու թյան վե րա բե
րյալ

Լ րատ վա կան ծա նուց
ման վերջ նա հատ վա ծում 
ներ կա յաց վում է ըն կե րու
թյան մա սին կարճ տե
ղե կա գիր կամ տե ղե կու
թյուն, ո րը կօգ նի ա վե լի 
լավ հաս կա նա լու լրատ
վա կան ծա նու ցման բո
վան դա կու թյու նը

Բո լոր սար քա վո րում նե րի հա
մար նա խա տես ված Kaspersky 
Total Security պաշտ պա նիչ 
գոր ծա ռույ թը OC Windows–ի 
օգ տա տե րե րին հնա րա վո րու
թյուն կըն ձե ռի ա րագ, հեշտ և 
ավ տո մատ կեր պով կա տա րել 
պաշտ պան ված պա հուս տային 
պատ ճեն ներ: Պատ ճեն նե րը 
կա րող են ֆիքս վել ի նչ պես հա
մա կարգ չի կոշտ սկա վա ռա կի 
վրա, այն պես էլ ներ քին կամ 
ամ պային պա հես տա րան նե
րում: Ա նձ նա կան տվյալ նե րի 
ար տա հոս քից խու սա փե լու հա
մար կի րառ վում են ֆայ լե րը և 
թղ թա պա նակ նե րը մի այն օգ
տա տի րո ջը հայտ նի գաղտ նագ
րե րի մի ջո ցով կո դա վոր ման 
տեխ նո լո գի ա ներ:

Կոն տակ տային տե
ղե կատ վու թյուն

Լ րատ վա կան ծա նուց
ման վեր ջում նշ վում են 
PR մաս նա գե տի կոն
տակ տային տվյալ նե րը՝ 
ա նուն–ազ գա նուն–հայր
ա նուն, պաշ տոն, աշ խա
տան քային և բջ ջային հե
ռա խո սա հա մար ներ, էլ . 
հաս ցե, սոց ցան ցե րում 
ըն կե րու թյան կոր պո րա
տիվ է ջե րի հղում ներ

Ներ կա յաց վում են լրատ վա կան 
ծա ռա յու թյան կոն տակ տային 
տվյա նե րը։

Այս պի սով՝ հա տուկ ըն կե րու թյան հա մար ան ց է կաց վել հե տա զո տու թյուն, և նա պաշ
տո նա կան հա ղոր դագ րու թյան մեջ հղում է կա տա րել ի նքն ի րեն, որ պես զի ար տատ
պում նե րում նշ վի հենց « Կաս պերս կու լա բո րա տո րի ան»՝ որ պես տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյուր: Ու շադ րու թյո՛ւն դարձ րեք այդ քայ լին:

Տվյալլրատվականծանուցմանմեջտեղեկատվությանառիթը«Կասպերս
կուլաբորատորիայում»անցկացվածհետազոտություննէր:Շուկայիվեր
լուծությունը,հետազոտությունը,շուկայիզարգացմանտենդենցներինկա
րագրությունըԹԽ–իուշադրությունըգրավելուևմամուլումհրապարակվե
լուհրաշալիառիթներեն:Պետքչէսպասելընկերությաններսումգոյացող
տեղեկատվականառիթներին:Ինքներդստեղծեքտեղեկատվականառիթ
ներ:ՀենցդրանովէլառանձնանումէիսկականPR–ը:

 Ինչ կա նոն նե րով է ա ռաջ նորդ վում լրատ վա կան ծա նու ցու մը

 Լ րատ վա կան ծա նու ցում գրե լիս պետք է հետ ևել մի քա նի կա նոն նե րի . 
 Աշ խա տեք թվե րը և վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րն օգ տա գոր ծել ոչ մի այն տեքս տի 

հիմ նա կան հատ վա ծում, այլև խու փի մեջ և նույ նիսկ վեր նագ րում:
 Խու փը պետք է տե ղե կատ վա կան լի նի: Հս տակ ձևա կերպ ված ներ դի րային հատ

վա ծն ա վե լի կգ րա վի լրագ րող նե րին, քան քնա րա կան զե ղում նե րը: Գաղտ նիք չէ, 
որ ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը լրատ վա կան ծա նու ցում նե րին ծա նո թա նա լիս հա ճախ 
սահ մա նա փակ վում են մի այն վեր նա գի րը և խու փը կար դա լով: Ե թե ներ դի րային 
մա սը հե տաքրք րել է, հնա րա վո րու թյուն կա, որ ծա նու ցու մը կկար դան մինչև վերջ:

 Լ րատ վա կան ծա նուց ման տեքս տը պետք է գր ված լի նի թեթև, պարզ լեզ վով՝ 
ա ռանց խրթ նա բա նու թյուն նե րի:

 Հիմ նա կան հատ վա ծում ան պայ ման ը նդ գր կեք խոս նա կի մեջ բե րում նե րից: 
Այն չպետք է եր կար լի նի, պետք է ձևա կերպ ված լի նի պարզ, հաս կա նա լի 
լեզ վով: Հենց մեջ բեր ման մեջ կա րե լի է մտց նել գնա հա տո ղա կան տարր: Օ րի
նակ՝ «Ա ճուրդ նե րի ծա վա լի ը նդ լայ նու մը մե կու կես ան գամ ա պա ցու ցում է մեր 
կող մից ը նտր ված ռազ մա վա րու թյան ճշ մար տա ցի ու թյու նը», կամ՝ « Մենք կար
ծում ե նք, որ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են ճիշտ 
կա տար ված աշ խա տան քի մա սին»:

 Լ րատ վա կան ծա նուց ման հիմ նա կան հատ վա ծում գնա հա տո ղա կան նմա նա
տիպ դա տո ղու թյուն նե րը՝ « հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց րել ե նք», « շու կա յում 
ա մե նա բարձր վար կա նիշ ներն ե նք ար ձա նագ րել», ա նըն դու նե լի են: Այս տեղ 
պետք է լի նեն մի այն թվեր և փաս տեր: Խու սա փեք գո վազ դային ձևա կեր պում
նե րից: Ե թե ցան կա նում եք ը նդ գծել ըն կե րու թյան ան հա վա նա կան հա ջո ղու
թյուն նե րը, ա րեք դա խոս նա կի խոս քի մի ջո ցով:

 Լ րատ վա կան ծա նու ցու մը տա րա ծե լիս ան պայ ման լրա ցու ցիչ նյու թեր կցեք (լու
սան կար ներ): Ե թե դրանք մեծ չա փե րի են, աշ խա տեք տե ղա վո րել դրանք բո լո րին 
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հա սա նե լի ֆայ լե րի փո խա նակ ման փա թե թի մեջ և ու ղար կեք հղու մը լրագ րո ղին . 
փոս տի հի շո ղու թյան ծա վա լը սահ մա նա փակ է, և հար մար չէ ծան րա բեռն ված 
ֆայ լեր ստա նա լը: 

 Ոչ մի դեպ քում մի՛ ու ղար կեք լրատ վա կան ծա նու ցու մը PDF ֆայ լով . դա ան փույթ 
վե րա բեր մուն քի նշան է:

 Տե ղա վո րեք լրատ վա կան ծա նու ցու մը ձեր ըն կե րու թյան պաշ տո նա կան բլան կում:
 Ծա նու ցում ու ղար կե լիս նո րու թյան վեր նա գի րը գրեք նա մա կի թե մա յում: Նո րու

թյան տեքս տը՝ նա մա կի մեջ, ի նչ պես նաև ներ դի րում կրկ նեք Word ֆոր մա տով:
 Տե ղե կատ վա կան ծա նու ցում նե րը մի ա ժա մա նակ տա րա ծե լիս դրեք էլ . հաս ցե ա

տե րե րին փակ պատ ճեն ման մեջ: 
 Ե թե պա տաս խան նա մա կում լրագ րո ղը խնդ րում է հա նել ի րեն ծա նու ցում նե րի 

գոր ծըն թա ցից, նկա տի ու նե ցեք, որ նրան այլևս պետք չէ ու ղար կել տե ղե կատ վա
կան ծա նու ցում ներ: 

 Ան պայ ման ու շա դիր կար դա ցեք ձեր մա սին հրա պա րակ ված բո լոր նո րու թյուն
նե րը . լրագ րող նե րը փո խում են տե ղե կատ վա կան ծա նուց ման տեքս տը և հա ճախ 
փաս տա ցի սխալ ներ են թույլ տա լիս, այդ պատ ճա ռով էլ պետք է ու շա դիր կար
դալ ըն կե րու թյան մա սին բո լոր նո րու թյուն նե րը:

 Տե ղե կատ վա կան ծա նու ցու մը PR մե նե ջե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում պատ
մե լու իր ըն կե րու թյան մա սին: Սո վո րեք զգալ տե ղե կատ վա կան դաշ տը և օգ տա
գոր ծել նրա զար գաց ման մի տում նե րը՝ ի շահ ձեր ըն կե րու թյան, այդ դեպ քում 
դուք կկա րո ղա նաք նրա շուր ջը գրա գետ և ճիշտ PR ձևա վո րել: 
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Կ լոր սե ղա՞ն, թե՞ մա մու լի ա սու լիս

Լ րատ վա կան մի ջո ցա ռում նե րից ա ռա վել տա րած ված ներն ե ն՝ մա մու լի ա սու լիս նե
րը,  սե մի նար նե րը (նե րա ռյալ թեր թի խմ բագ րու թյու նում ան ցկաց վող սե մի նար նե րը 
և հա ճա խորդ նե րի հա մար ան ցկաց վող սե մի նար նե րը), կլոր սե ղան նե րը,  խոս նա կի 
անձնա կան հան դի պում նե րը լրագ րող նե րի հետ։

Բո լոր այս մի ջո ցա ռում նե րը եր կու հիմ նա կան նպա տակ են հե տապն դում .
1) լրագ րող նե րին տե ղե կաց նել կար ևոր նո րու թյուն նե րի մա սին, ե րկ խո սու թյուն սկ

սել կար ևոր թե մայի շուրջ,
2) բարձ րաց նել լրագ րող նե րի՝ ըն կե րու թյա նը հա վա տար մու թյան ցու ցա նի շը

Մի ջո ցառ ման ը նտ րու թյու նը կախ ված է տե ղե կատ վու թյան կար ևո րու թյու նից և սրու
թյու նից, այ սինքն՝ հենց հան դիպ ման ա ռի թից:

Հա մա տե ղե լի են ա րդյոք հյու րա սի րու թյու նը և PR–ը

Սո վո րա բար սե մի նար նե րը կազ մա կեր պում են այ ցե լու նե րի հա մար՝ նրանց հա վա
տար մու թյան ցու ցա նի շը բարձր պա հե լու հա մար: Սե մի նար ներ ան ց են կաց վում նաև 
լրագ րող նե րի հա մար: Ա մե նա հար մա րը ԶԼՄ–նե րի խմ բագ րու թյուն նե րում ան ցկաց
վող սե մի նարն է: Նախ՝ դա շատ լավ ա ռիթ է լրագ րող նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը 
սեր տաց նե լու, ե րկ րորդ՝ ձեր խոս նա կի փոր ձա գի տա կան մա կար դա կն ը նդ գծե լու: Եվ 
վեր ջա պես՝ լրա ցու ցիչ ան ձնա կան հան դի պու մը միշտ էլ լրագ րո ղի և PR մաս նա գե տի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի օգ տին է: 

Օ րի նակ՝ գր քի հե ղի նա կին հա ջող վեց սե մի նար ան ցկաց նել ռու սա կան խո շոր գոր ծա
րա րա կան լրատ վա մի ջո ցի՝ « Վե դո մոստ»–ի խմ բագ րու թյու նում: Մե խա նիզ մը սա է . ճշ
տեք լրագ րո ղից, թե հատ կա պես ի նչ թե մա ներ են նրան հե տաքրք րում, որ ո լոր տում նա 
կցան կա նար զար գաց նել իր կա րո ղու թյուն նե րը, նրա գոր ծըն կեր նե րից ով քեր կցան կա
նային դա սա խո սու թյուն լսել այդ թե մայով: Այ նու հետև պայ մա նա վոր վեք Ձեր խոս նա կի 
հետ սե մի նա րի ան ցկաց ման վե րա բե րյալ: Սար սա փե լի ո չինչ չկա, ե թե խոս նա կն ին քը 
այ ցե լի խմ բագ րու թյուն: Դա լավ հնա րա վո րու թյուն է մի ան գա մից ձեզ հե տաքրք րող 
թե մա նե րի մա սին գրող մի քա նի լրագ րող նե րի հետ ծա նո թա նա լու: Զու գա հե ռա բար 
կա րե լի է փոր ձել տե ղում հան դի պել նաև խմ բագ րու թյան ղե կա վա րու թյան՝ գլ խա վոր 
խմ բագ րի կամ տե ղա կա լի հետ: Կա րե լի է խոս նա կին ներ կա յաց նել նրանց:
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Լ րագ րող նե րին ըն կե րու թյան գրա սե նյակ հրա վի րե լու փորձ նույն պես կա: Հատ կա
պես, ե թե գրա սե նյա կը ստեղ ծա գոր ծա բար է ձևա վոր ված, և ցու ցադ րե լու բան կա: 
Կա րե լի է նաև հա տուկ տոն կազ մա կեր պել: Օ րի նակ՝ ռու սա կան հա մա ցան ցային 
«Յան դեքս» պոր տա լը լրագ րող նե րի հա մար բա վա կա նին հա ճախ է հա տուկ տո ներ 
կազ մա կեր պում . ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար ֆո տո սե սի ա ներ է կազ մա կեր
պում, հրա վի րում է նրանց քա ղա քից դուրս՝ զբո սախն ջույ քի կամ էլ դա հուկ նե րով 
սա հե լու: Կա րե լի է և նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պել բա րե կա մա բար 
տրա մադր ված լրագ րող նե րի հա մար: Այ դու հան դերձ, մի՛ ծան րա բեռ նեք նրանց ըն կե
րու թյան մա սին նո րու թյուն նե րով: Մի՛ «ճն շեք», որ գրեն ձեր մա սին: Նման ձևա չա փե
րի գլ խա վոր նպա տա կը հա վա տար մու թյան ցու ցա նի շը բարձր պա հելն է: 

Ար ժե ա րդյոք կլոր սե ղան կազ մա կեր պել

Կ լոր սե ղա նը լավ ձևա չափ է . այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մի տեղ հա վա քե լու ո լոր
տի փոր ձա գետ նե րին՝ քն նար կե լու կար ևոր հար ցեր, հնա րա վոր է նաև պայ մա նա վոր
վել շու կայի շա հե րի՝ պե տա կան մա կար դա կով լոբ բին գա վոր ման վե րա բե րյալ: Ե թե 
ձեր ըն կե րու թյու նը կլոր սե ղա նի նա խա ձեռ նողն է, դա խո սում է շու կա յում նրա ու նե
ցած ա ռա ջա տար դե րի, շու կայի հիմ նա կան մաս նա կից նե րին՝ լրագ րող նե րին, ան կախ 
փոր ձա գետ նե րին, հա ճա խորդ նե րին, մի ա վո րե լու կա րո ղու թյան մա սին:

 Պետք են ա րդյոք խոս նա կին լրագ րող նե րի հետ 
ան ձնա կան հան դի պում ներ

Լրագրողների հետ խոս նա կի ան ձնա կան հան դի պում ները ի մաստ ու նի կազ մա
կեր պել մի այն մեկ դեպ քում, ե թե խոս նակն իս կա պես ա սե լիք ու նի: Հնա րա վոր է՝ 
նույ նիսկ այն լի նի ոչ թե բա ցա ռիկ նո րու թյուն, այլ շու կայի վե րա բե րյալ հե տաքր քիր 
տե ղե կու թյուն՝ նր բու թյուն ներ, պատ մու թյուն ներ, հան րա հայտ ի րա վի ճակ նե րի մա սին 
ման րա մաս ներ: Նմա նա տիպ ձևա չա փը հար մար է այն խոս նակ նե րին, ով քեր վա ղուց 
են աշ խա տում շու կա յում և բո լո րին ճա նա չում են, բայց ո րոնց ըն կե րու թյուն նե րն այն
քան մեծ չեն, որ պես զի դրանց մա սին հա ճույ քով գրե ին լրատ վա մի ջոց նե րը, հեռ ևա
բար PR–ի կա րիք ու նեն: Այդ դեպ քում կա րե լի է լրագ րո ղի հետ « կիս վել բամ բա սան
քով», ո րը նա կհասց նի նո րու թյան մա կար դա կի՝ հա վաս տի ա նա լով այլ աղ բյուր նե րից: 

Ի նշան շնոր հա կա լու թյան՝ թղ թա կի ցը կա րող է ձեր մեկ նա բա նու թյու նը տե ղադ րել այլ 
նյու թի մեջ, որ պես զի ոչ ոք չկաս կա ծի, թե որ տե ղից է ԶԼՄ–նե րում հայտն վել ա ռա ջին 
նյու թի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյու նը:
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Մա մու լի ա սու լիս նե րը պետք է կազ մա կեր պել մի այն ա մե նա լուրջ ու կար ևոր տե ղե
կատ վա կան ա ռիթ նե րով, քա նի որ նման մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կե պու մը բա վա կան 
աշ խա տա տար է: Պետք է իս կա պես լուրջ ա ռիթ լի նի, որ պես զի բո լոր լրագ րող նե րին 
մի տեղ հա վա քեք: Ե թե ձեր ըն կե րու թյու նը կամ խոս նա կը այն քան էլ հայտ նի չեն շու
կա յում, բայց ղե կա վա րու թյու նը խն դիր է դրել ա մեն գնով ա սու լիս կազ մա կեր պե լու, 
հրա վի րեք ձեր մի ջո ցառ մա նը շու կա յում հայտ նի կողմ նա կի որ ևէ փոր ձա գե տի, ով 
կկա րո ղա նա լրա ցում ներ կա տա րել ձեր խոս նա կի ե լույ թում: Նրան կա րե լի է օգ տա
գոր ծել որ պես խայծ լրագ րող նե րի հա մար: 

Ի նչ պես պատ րաստ վել մա մու լի ա սու լիս նե րին

Բարձ րա կարգ ա սու լիս կազ մա կեր պե լու հա մար հար կա վոր է ե րեք շա բա թից մինչև 
մեկ ա միս ժա մա նակ: Գո յու թյուն ու նեն մի ջո ցառ ման նա խա պատ րաստ ման և ան
ցկաց ման մի քա նի փու լեր:

N  Փու լի  
ան վա նու մը Գոր ծո ղու թյու նը Ի րա կա նաց ման 

ժամ կե տը

1

Տե ղե կատ վա կան 
ա ռի թի և մա մու լի 
ա սու լի սի թե մայի 
ձևա կեր պում

Ձ ևա կեր պեք մա մու լի ա սու լի սի 
թե ման . այն պետք է լի նի ար դի
ա կան և շու կայի ու հան րու թյան 
կող մից պա հանջ ված 

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց – 3–4 
շա բաթ ա ռաջ

2
Տա րած քի և կա
պա լա ռու նե րի 
ո րո նում

Անհ րա ժեշտ է հա մա պա տաս
խան տա րածք ը նտ րել ա սու լի սի 
ան ցկաց ման հա մար (տա րածքն 
ը նտր վում է՝ ել նե լով գնի հար մա
րու թյու նից և լրագ րող նե րի են
թադ րյալ քա նա կից): Պետք է նաև 
ը նտ րել սնն դա մա տա կա րար ըն
կե րու թյուն՝ մի ջո ցառ ման ըն թաց
քում ո րա կյալ սնունդ ա պա հո վե
լու հա մար: Ո րոշ վում է ա սու լի սի 
ան ցկաց ման օ րը և ժա մը։

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց –3–4 
շա բաթ ա ռաջ
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N  Փու լի  
ան վա նու մը Գոր ծո ղու թյու նը Ի րա կա նաց ման 

ժամ կե տը

3
Մի ջո ցա ման ազ
դագ րի նա խա
պատ րաս տում

Ազ դագ րում պետք է նշ վեն ա սու
լի սի ան ցկաց ման օ րը, ժա մը, 
վայ րը և թե ման, թե մայի ար
դի ա կա նու թյու նը և են թադ րյալ 
խոս նակ նե րը: Հի շեք, որ ա սու լի
սի ճիշտ ձևա կերպ ված վեր նա
գի րը մի ջո ցառ ման հա ջո ղու թյան 
կար ևոր բա ղադ րիչն է, նուն քան 
կար ևոր, որ քան խոս նակ նե րի 
ը նտ րու թյու նը:

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց 3 շա
բաթ ա ռաջ

4
Լ րագ րող նե
րի նախ նա կան 
ցուցակի կազ մում

Ցու ցա կում պետք է ը նդ գրկ
վեն այն լրագ րող նե րը, ո րոնց 
են թադ րա բար կհե տաքրք րի 
ա սու լի սի թե ման: Սկզ բում ան
հրա ժեշտ է զան գել նրանց, այ
նու հետև ու ղար կել ազ դագ րի 
տեքս տը և խնդ րել նա մա կով տե
ղե կաց նել, որ ստա ցել են հրա վե
րը: Ե թե թե ման և խոս նակ նե րը 
նրանց հե տաքրք րեն, նրանք ան
պատ ճառ կգան:

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց 3 շա
բաթ ա ռաջ

5
Ա սու լի սի ան ցկաց
ման սցե նա րի 
կազ մում

Նա խա պես մշակ ված սցե նա րը 
ա սու լի սի հա ջո ղու թյան կեսն է:

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց 2 շա
բաթ ա ռաջ

6
Ա սու լի սի հիմ նա
կան տե ղե կատ
վու թյան մշա կում

Անհ րա ժեշտ է հս տակ կողմ նո
րոշ վել, թե ի նչ գա ղա փար ներ և 
կար ևոր տե ղե կու թյուն ներ պետք 
է հա ղորդ վեն ա սու լի սի ժա մա
նակ: Հա ղոր դագ րու թյան հի ման 
վրա պետք է գրել խոս նա կի 
տեքս տը, ի նչ պես նաև տե ղե
կատ վա կան ծա նուց ման նա խա
գի ծը, ո րի վերջ նա կան տար բե
րա կը կու ղարկ վի լրագ րող նե րին 
ան մի ջա պես ա սու լի սից հե տո:

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց 2 շա
բաթ ա ռաջ

N  Փու լի  
ան վա նու մը Գոր ծո ղու թյու նը Ի րա կա նաց ման 

ժամ կե տը

7
Ա սու լի սի Q&A –ի 
նա խա պատ րաս
տում

Անհ րա ժեշտ է կան խա տե սել, թե 
ի նչ հար ցեր կա րող է ո ւղ ղեն լրագ
րող նե րը՝ ը նդ հուպ մինչև ա մե նա
սադ րիչ և ան ցան կա լի հար ցե րը: 
Պետք է նա խա պես պատ րաս տել 
դրանց պա տաս խան նե րը:

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց 2 շա
բաթ ա ռաջ

8
Լու սա– և տե սան
կա րա հան ման 
ա պա հո վում

Անհ րա ժեշտ է պայ մա նա վոր վել 
ա սու լի սի ըն թաց քում տե սա– և 
լու սան կա րա հան ման վե րա բե
րյալ: Ե թե տես նեք, որ ձեր մի
ջո ցառ մա նը քիչ են հե ռուս տախ
ցիկ նե րը, կամ էլ հե ռուս տաըն կե
րու թյուն նե րի պրո դյու սեր նե րը 
մեր ժել են ձեր հրա վե րը, ա վե լի 
լավ է ի նք նու րույն ա պա հո վեք եր
կու կամ ա վե լի տե սախ ցիկ նե րի 
առ կա յու թյու նը: Դա թանկ չէ և 
դրա կան տպա վո րու թյուն կս տեղ
ծի մի ջո ցառ ման ըն թաց քում: 

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց 2 շա
բաթ ա ռաջ

9
Ա սու լի սի մաս նա
կից լրագ րող նե րի 
ցու ցա կի կազ մում

Անհ րա ժեշտ է նո րից զան գա հա
րել լրագ րող նե րին և ճշ տել մաս
նա կից նե րի ցու ցա կը: Ու ղար կել 
հս տակ տե ղե կու թյուն մի ջո ցառ
ման ան ցկաց ման օր վա, ժա մի, 
ան ցկաց ման վայ րի վե րա բե րյալ:

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց 2 շա
բաթ ա ռաջ

10
Լ րատ վա կան նյու
թե րի նա խա պատ
րաս տում

Դա փոսթ–ծա նու ցումն է՝ գր
քույկ ներ, հոդ ված ներ մա մու լում: 
Ա վե լի լավ է ոչ մի այն հա ղոր դագ
րու թյան փա թե թի մեջ նե րա ռել 
տպա գիր նյու թե րը, այլև դրանց 
կրկ նօ րի նակ նե րն ան ցկաց նել 
կրի չի վրա: Թղ թե տար բե րակ նե
րը լրագ րող նե րը կա րող են կար
դալ մի ջո ցառ ման ըն թաց քում, 
ի սկ է լեկտ րո նային տար բե րակ
նե րը պետք կգա հե տա գա յում 
տեքս տե րի հետ աշ խա տե լիս: 

Մի ջո ցա ռումն ան
ցկաց նե լուց 1 շա
բաթ ա ռաջ
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Ի նչ պես ան ցկաց նել մա մու լի ա սու լիս ներ

 Մի ջո ցա ռու մից մի քա նի օր ա ռաջ զան գա հա րեք այն լրագ րող նե րին, ով քեր 
հա մա ձայ նել են գալ, և հաս տա տեք նրանց մաս նակ ցո ւթյու նը: Մի ջո ցառ մա
նը ներ կա յա ցեք սկս վե լուց մեկ կամ մե կու կես ժամ ա ռաջ: Ստու գեք՝ աշ խա
տում են ա րդյոք բո լոր սար քա վո րում նե րը (պ րոյեկ տո րը, բարձ րա խո սը, հնա
րա վո՞ր է էկ րա նին ներ բեռ նել շնոր հան դես նե րը և այլն): Զգու շո րեն նշեք Ձեզ 
մոտ մի ջո ցառ մա նը ներ կա յա ցած բո լոր լրագ րող նե րին: Ե թե նրան ցից որ ևէ 
մե կի կոն տակ տային տվյալ նե րը չու նեք, խնդ րեք նրան հա վա տար մագր ման 
ժա մա նակ տրա մադ րել իր տվյալ նե րը: Ցան կա լի է, որ խոս նա կը նույն պես 
ներ կա յա նա մի ջո ցառ մա նը կես ժամ շուտ, որպեսզի հարմարվի, փորձի 
բարձրախոսը, զգա մթնոլորտը:

 Ն կա տի ու նե ցեք, որ հա ճախ լրագ րող նե րը ու շա նում են: Այդ պատ ճա ռով փոքր–
ի նչ հե տաձ գեք ա սու լի սի մեկ նար կը, որ պես զի բո լոր լրագ րող նե րը հասց նեն 
ներ կա գտն վել: Մի ջա ցա ռու մը սո վո րա բար բա ցում է վա րո ղը՝  մո դե րա տո րը 
(հա ճախ մի ջո ցա ռու մը վա րե լու ա ռա ջար կ են ա նում հարթակ տրա մադ րող նե րը, 
հա կա ռակ դեպ քում PR մե նե ջե րը ստիպ ված կլի նի ան ձամբ վա րե լ մի ջո ցա ռու
մը): Մի՛ վա խե ցե ք կրել մո դե րա տոր լի նե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը: Նա խա
պես թե զիս նե րի տես քով պա տրաս տեք ող ջույ նի տեքս տը: Պար զա բա նեք մի ջո
ցառ ման ա ռիթ հան դի սա ցած թե մայի ար դի ա կա նու թյունն ու կար ևո րու թյու նը: 
Մո դե րա տո րի խոս քը պետք է տևի 4 րո պե ից ոչ ա վե լի: 

 Ա սու լի սի ժա մա նակ սահ մա նեք խոս նակ նե րի ե լույթ նե րի կա նո նո կար գը (15 
րո պե ից ոչ ա վե լի): Ե թե խոս նա կը չա փից դուրս եր կար և ձանձ րա լի է խո սում, 
և դուք նկա տում եք, որ դահ լի ճի « քու նը տա նում է», ա պա մո դե րա տո րի ի րա
վուն քով նր բան կա տո րեն ը նդ հա տեք նրան՝ պատ ճառ բե րե լով կա նո նա կար գը, 
և խնդ րեք ամ փո փել ե լույ թը: 

 Ա սու լի սից ան մի ջա պես հե տո ու ղար կեք ծա նու ցագ րե րը . ցան կա լի է տե ղում ու
նե նալ նոութ բուք և ան մի ջա պես ու ղար կել ամ փո փիչ նյու թե րը:

 Լ րագ րող նե րին եր կու հա ղոր դագ րու թյուն ու ղար կեք: Սկզ բում նրանց, ով քեր չեն 
ե կել մի ջո ցառ մա նը, բայց խոս տա ցել են հրա պա րա կել ծա նու ցագ րե րը, այ նու
հետև հա ղոր դագ րու թյուն ու ղար կեք ցան կում ը նդ գրկ ված մաս նա կից լրագ րող
նե րին՝ չմո ռա նա լով շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել նրա հա մար, որ ժա մա նակ են 
գտել ձեր մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար:

 Մի ջո ցառ ման վե րա բե րյալ ղե կա վա րու թյան հա մար նա խա տես ված հաշ
վետ վու թյու նը ա վե լի լավ է՝ թող նեք եր կու շա բաթ հե տո: Ո րով հետև հմա
րա վոր է՝ հրա պա րա կում նե րի մի մա սը մի ջո ցա ռու մից նույ նիսկ մի քա նի օր 
հե տո լույս տես նեն:

 

Պետք է ա րդյոք նա խա պատ րաս տել խոս նա կին ա սու լի սին

Հ րա պա րա կային ե լույ թը սթ րես է: Մար դիկ կան, ո րոնք ար դեն սո վոր են դրան, 
ո մանք նույ նիսկ հա ճույք են ստա նում հան րային ու շադ րու թյու նից: Սա կայն խոս նակ
նե րի մեծ մա սը, հատ կա պես նրանք, ով քեր սո վոր չեն հան րա ճա նա չու թյա նը, հա ճախ 
կորց նում են ի րենց և չգի տեն՝ ի նչ պես դրս ևո րեն ի րենց լրագ րող նե րի ներ կա յու թյամբ: 
PR մե նե ջե րի խն դի րը խոս նա կին պա տաս խա նա տու ե լույ թին նա խա պատ րաս տելն է:            
Նա խա պատ րաս տեք Q&A՝ լրագ րող նե րի կող մից տր վե լիք բո լոր հնա րա վոր հար ցե
րը՝ նե րա ռյալ ա մե նա սադ րիչ նե րը, և պատ րաս տեք դրանց պա տաս խան նե րը: Այդ 
փաս տա թուղ թը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի խոս նա կին նա խա պես ծա նո թա նա լու այն 
հար ցե րին, ո րոնք, հնա րա վոր է, հն չեն, և պատ րաստ լի նե լու պա տաս խա նե լ դրանց: 
Այ նու հետև ան հրա ժեշտ է խոս նա կի հետ բա նա վոր քն նար կել Q&A–ն, որ պես զի պար
զա բա նեք, թե ին չու եք դուք ը նդ գր կել այս կամ այն հար ցը, և, որ գլ խա վորն է, ի նչ պես 
պետք է նա պա տաս խա նի այդ հար ցե րին: Լա վա գույ նը կլի նի, որ պա տաս խան նե րը 
պա րու նա կեն ձեր ըն կե րու թյան գլխավոր ծանուցումները:

Նա խա պատ րաս տեք ա սու լի սի թե մայի շուրջ խոս նա կի բաց ման խոս քը: Ո րոշ խոս
նակ ներ գե րա դա սում են ի նք նու րույն կազ մել ի րենց ե լույ թի տեքս տը և հրա ժար վում 
են նա խա պես մշակ ված խոս քից: Ա մեն դեպ քում ար հես տա վարժ PR մե նե ջե րը պետք 
է պայ մա նա վոր վի խոս նա կի հետ, թե ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց նե լու ա ռու մով ի նչ 
կարևոր թե զեր պետք է ը նդ գր կի նա իր ե լույ թում: 

Ի՞նչ ա նել, ե թե խոս նա կը չի կա րո ղա նում հան րու թյան ա ռջև ե լույթ ու նե նալ: Ան
կեղծ ա սած, դա ա ղե տա լի է: Սե փա կան մտ քե րը հս տակ ձևա կեր պել չկա րո ղա
ցող և հան րային ե լույ թից խու սա փող խոս նա կը գլ խա ցա վանք է ցան կա ցած PR 
մե նե ջե րի հա մար: 

Ա սու լի սի նա խա պատ րաստ ման գաղտ նիք նե րը

 Մի՛ նշա նա կեք ա սու լիս նե րը ա ռա վո տյան ժա մե րին . ժա մը 11–12–ը ա սու լի սի հա
մար ա մե նա հար մար ժամն է:

 Մի՛ խնայեք հյու րա սի րու թյան հա մար: Շատ ըն կե րու թյուն ներ ձգ տում են 
խնայո ղու թյուն ա նել ա սու լիս ներ չկազ մա կեր պե լու հաշ վին՝ հա մա րե լով, որ 
չպետք է ան վճար կե րակ րեն լրագ րող նե րին: Սա կայն ա վե լի լավ է չխ նայել 
հյու րա սի րու թյան հաշ վին . ա սու լի սի ըն թաց քում աշ խա տեք ա ռա ջար կել ո րա
կյալ սնունդ (ու տե լիք, խմիչք), ի նչ պես նաև հե տաքր քիր նվեր ներ լրագ րող
նե րի հա մար (որ պես մար քե թին գային քայլ): Հի շեք, որ ա սու լի սի ժա մա նակ 
ա մե նաա ղա ղա կող ու ան հե թեթ մի ջա դե պե րը լրագ րող նե րը կա րող են քն
նար կել, այդ թվում և սոց ցան ցե րում: 
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 Աշ խա տեք ա սու լիս նե րին որ քան հնա րա վոր է շատ լրագ րող ներ հրա վի րել: 200 
հրա վի րյալ նե րից հա վա նա կան է՝ ներ կա յա նան լա վա գույն դեպ քում 30–40 լրագ
րող: Բայց դա ար դեն լավ է: Ը նդ ո րում՝ ներ կա յա ցած լրագ րող նե րի քա նա կն 
ան մի ջա կա նո րեն կախ ված է ըն կե րու թան չա փե րից, շու կա յում նրա դե րից և տե
ղե կատ վա կան ա ռի թից: 

 Ե թե ձեր ըն կե րու թյան խոս նա կը մե դի ա դեմք չէ, և նրա ան ձը քիչ է հե տաքրք րում 
լրագ րող նե րին, հրա վի րեք ձեր մի ջո ցառ մա նը նույն ո լոր տի կամ գոր ծըն կեր կազ
մա կեր պու թյան կողմ նա կի ան կախ փոր ձա գե տի: Հյու րը կա րող է հա ջո ղու թյամբ 
լրաց նել խոս նա կի ե լույ թը, ի սկ դուք ա վե լի շատ փաս տարկ ներ կու նե նաք լրագ
րող նե րին ա սու լի սի հրա վի րե լիս: 

 Ե թե լրագ րող նե րին ար ված կրկ նա կի զան գի ար դյուն քում հաս կա նում եք, որ 
նրանց թի վը քիչ է, հրա վի րեք կողմ նա կի մարդ կանց՝ ձեր ըն կեր նե րին, լրագ
րու թյան բաժ նի ու սա նող նե րին, ո րոնց հա մար հե տաքր քիր կլի նի, թե ի նչ պես է 
ան ցնում ա սու լի սը:

 Միշտ էլ վտանգ կա, որ լրագ րող նե րը հար ցեր չեն հղի ա սու լի սի ժա մա նակ: Նա
խա պես խնդ րեք ձեզ հետ բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վող 
լրագ րող նե րին հար ցեր հղել խոս նակ նե րին: Նր բան կա տո րեն հու շեք, թե ի նչ հար
ցեր կա րող են նրանք տալ: Ի հար կե, այդ ա մե նը պետք է ար վի սի րա լիր տո նով 
և մի այն նրանց հետ, ո ւմ հետ դուք իս կա պես ջերմ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ եք: 
Ե թե հրա վիր ված լրագ րող նե րի մեջ չկան մտե րիմ ներ, խնդ րեք կողմ նա կի հյու րե
րին (կա րե լի է՝ լրագ րո ղա կան բաժ նի ու սա նող նե րին) հար կա վոր հար ցեր ո ւղ ղել 
խոս նա կին: Ե թե չի հա ջող վել կողմ նա կի հյու րեր ու նե նալ, ան պայ ման հո գա ցեք, 
որ մի ջո ցառ մա նը ներ կա լի նեն ձեր ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե րը, և նրանց 
խնդ րեք հար ցեր ո ւղ ղել խոս նա կին: Հենց դրա հա մար էլ կար ևոր է, որ PR մե նե
ջե րը բո լո րի հետ բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ լի նի: 

 Ա սու լի սի ըն թաց քում ան պայ ման ա պա հո վեք տե սա– և լու սան կա րա հա նու մը: 
Ա սու լիս նե րը յու րա տե սակ ներ կա յա ցում ներ են, ի սկ PR մե նե ջե րը ռե ժի սոր–
բե մադ րիչն է: Այդ պատ ճա ռով էլ ի նչ պես դուք կազ մա կեր պեք նե րկա յա ցու մը, 
ի նչ պես բաշ խեք դե րե րը, այն պես էլ կըն թա նա: Այս տեղ կար ևոր է ամ բող ջո վին 
ցու ցա բե րել կազ մա կերպ չա կան կա րո ղու թյուն նե րը: Այս ու այն կողմ վա զող 
լու սան կա րիչ ներ, տե սան կա րա հա նող օ պե րա տոր ներ (նույ նիսկ, ե թե նրանք 
ոչ թե հե ռուս տա տե սու թյան աշ խա տա կից ներ են, այլ PR մե նե ջե րի կող մից 
վարձ ված օ պե րա տոր ներ), ար հես տա վարժ հան դի սա վար, բազ մա թիվ հրա
վիր ված ներ (թե կուզ դրանք ձեր ըն կեր նե րը, ծա նոթ նե րը և ու սա նող ներ լի նեն . 
ով ու զում է լի նի, կար ևոր է՝ դահ լի ճում որ քան հնա րա վոր է շատ մարդ լի նի) . 
այդ ա մե նը կս տեղ ծի ճիշտ, գոր ծա րար մթ նո լորտ և ի րա վի ճա կին ան հրա ժեշտ 
ե րանգ կհա ղոր դի: Այդ դեպ քում PR մե նե ջե րից կպա հանջ վի վար պե տու թյուն, 
ա մուր նյար դեր սթ րե սին դի մա կայե լու հա մար (մա տա կա րար նե րը հա ճախ են 
հի աս թա փեց նում և այն պես չեն ա նում, ի նչ պես պետք է, այդ պատ ճա ռով էլ 
պետք է կա րո ղա նալ վե րահս կել բո լո րին):

 Ի րա վի ճակ

Գր քի հե ղի նա կը խո շոր ա սու լիս էր կազ մա կեր պել Պե տեր բուր գյան մի ջազ գային 
տն տե սա կան ֆո րու մի շր ջա նակ նե րում (խո շո րա գույն գոր ծա րար մի ջո ցա ռում Ռու
սաս տա նում): Բնա կա նա բար, ման րա մասն մշակ վել է ին խոս նա կի ե լույ թը, ե լույ թի 
հա մա ռոտ թե զե րը, Q&A–ն, սցե նա րը: Խոս նա կի հետ ա ռան ձին պայ մա նա վոր վել 
է ինք հիմ նա կան թե զե րի շուրջ, նույ նիսկ նրա ե լույ թի փորձն է ինք ան ցկաց րել: Սա
կայն ա սու լի սի ժա մանկ նա սկ սեց կա կա զել՝ հն չեց նե լով բո լո րո վին այլ մտ քեր, ո րոնք 
չկային ո ՛չ սցե նա րում, ո ՛չ ե լույ թում: Եվ ա մե նա կար ևո րը՝ այդ տե ղե կու թյուն նե րը 
հե տաքր քիր չէ ին լրագ րող նե րի հա մար և ակ տո ւալ չէ ին: Խոս նա կը մինչ այդ նման 
խո շոր ա սու լիս նե րի չէր մաս նակ ցել, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, նա շփոթ վել և 
ի րեն կորց րել էր: 

Ե թե դուք տես նում եք, որ ըն կե րու թյան խոս նա կը ի րեն դժ վար է տի րա պե տում հան
րու թյան ա ռջև ե լույթ ու նե նա լիս, խոր հուրդ կտամ տա նել նրան մե դի ա վար ժանք նե րի: 
Աշ խա տեք հա մո զել նրան դրանց ան հրա ժեշ տու թյան մեջ, ո րով հետև լրագ րող նե րը 
ձգ տում են շփ վել փոր ձա ռու խոս նա կի հետ:



ԳԼՈՒԽ8

Սոց ցան ցե րի մա սին  
հա մա ռոտ

Պետք է արդյոք,  
որ PR մաս նա գե տը շատ 

ժա մա նակ ան ցկաց նի  
սոց ցան ցե րում



59

Սո ցի ա լա կան ցան ցե րը ԹԽ–ի հետ հա ղոր դակ ցու թյան ա նօ տա րե լի մասն են: Սոց
ցան ցե րի ա րժ ևո րու թյու նը նրա նում է, որ դրանք ու ղիղ կապ են ա պա հո վում ԹԽ–ի 
հետ: Մի կող մից՝ սոց ցան ցը ԹԽ–ի վրա ազ դե լու հուժ կու գոր ծիք է (հատ կա պես b2c 
սեգ մեն տում): Մյուս կող մից՝ հենց ան մի ջա կան շփ ման հաշ վին է, որ ԹԽ–ն հնա րա
վո րու թյուն է ստա նում նաև բա ցա սա կան հե տա դարձ կա պի, և հենց դրա մեջ է ըն կե
րու թյան վար կա նի շի հա մար խո ցե լի ու թյան վտան գը: Սոց ցան ցե րի հետ աշ խա տան
քին պետք է շատ ու շադ րու թյուն դարձ նել: Մեջ բե րենք «101 խոր հուրդ սոց ցան ցե րում 
աշ խա տե լու վե րա բե րյալ» գր քի հե ղի նակ Օլ գա Սո լո մա թի նայի խոր հուրդ նե րը:

«Ե թե կո րո շեք սոց ցան ցե րում ա ռաջ մղել ձեր ըն կե րու թյու նը կամ խոս նա կի ա նու նից 
է ջեր բա ցել, ի մա ցեք, որ սոց ցան ցե րը մե ծաց նում են ըն կե րու թյան, բրեն դի, փոր ձա
գե տի ճա նա չե լի ու թյու նը, բայց ո ւղ ղա կի ո րեն չեն ազ դում վա ճառ քի վրա: Կողմ նո րոշ
վեք, թե ի նչ ձևով եք դուք գնա հա տե լու նման աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը: 
Հա ճախ սա կա վա թիվ ըն թեր ցող նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րը, նրանց մաս նակ ցու
թյու նը մր ցույթ նե րին և like–ե րը ա վե լի ծան րակ շիռ են, քան է ջե րի հա զա րա վոր լուռ 
ըն թեր ցող նե րը: Հատ կա պես, ե թե նրանց մեծ մա սը բո տեր են: 

Ս տու գեք ըն կե րու թյան բո լոր բա ժին նե րի աշ խա տան քի ո րա կը՝ կոլ–կենտ րոն նե րից 
մինչև սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ, և վե րաց րեք թե րու թյուն նե րը, հա կա ռակ 
դեպ քում նրանց աշ խա տան քի ո րա կի վե րա բե րյալ կխո սեն այ ցե լու նե րը: Եվ կխո սեն 
ան մի ջա պես սոց ցան ցե րի ձեր է ջե րում: 

Ե թե բո ղոք նե րի հոս քը ձեզ մոտ միշտ շատ է, և դրանք ան խու սա փե լի են, ա ռան ձին էջ 
բա ցեք, որ տեղ այ ցե լու նե րը կա րող են թող նել ի րենց հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև SMM մաս նա գետ նե րի հա մար հրա հանգ ներ թո ղեք նրա վե րա բե րյալ, թե ի նչ պես 
պի տի նրանք գոր ծեն բո ղոք նե րի դեպ քում: 

Հի շեք, որ դժ գո հող նե րը կա րող են ի րենց բո ղոքն ար տա հայ տել ի նչ պես սե փա կան 
է ջե րում, այն պես էլ հա տուկ խմ բե րում, օ րի նակ՝ « բան կային ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 
ա ռևտ րային կենտ րոն նե րի»: Այն պես որ, ե թե հնա րա վոր չէ խու սա փել բարձ րա ձայ
նե լուց, ա պա դժ գոհ հա ճա խորդ նե րի հետ կա րե լի է և պետք է հա կա սու թյուն նե րը 
հար թե լու մի ջոց ներ փնտ րել ան մի ջա պես սոց ցան ցե րի է ջե րում: 

Հետևեք ձեր մա սին ար ձա գանք նե րին: Դրա կան ար ձա գանք նե րից սք րին շոթ ներ 
սար քեք և տե ղադ րեք ձեր է ջում, բա ցա սա կան նե րի վե րա բե րյալ վեր լու ծու թյուն կա
տա րեք և նե րո ղու թյուն խնդ րեք: 
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Հի շեք, որ սոց ցան ցե րը հա ճույ քով տա րա ծում են հե տաքր քիր և օգ տա կար տե ղե
կու թյուն նե րը, ոչ թե կոչ են ա նում ի նչ–որ բան գնել: Այդ ցան ցե րը հենց նրա հա
մար են կոչ վում սո ցի ա լա կան, որ ակ տիվ շփ ման գոր ծա ռույթ են ի րա կա նաց նում: 
Ե թե ձեզ հա ջող վի սե փա կան բիզ նե սի հա մար հան ճա րեղ գա ղա փար հղա նալ, 
դուք ա վե լի ա րագ կճա նաչ վեք սոց ցան ցե րի օգ տա տե րե րի կող մից: Օ րի նակ՝ դուք 
ոչ մի այն հյու րա նոց նե րի ցանց եք, այլև հայ կա կան հյու րա սի րու թյան ա վան դույթ
նե րը վե րած նող ըն կե րու թյուն: Ոչ մի այն պար զա պես թան կար ժեք բիզ նես–դպ րոց, 
այլև նո րա գույն տեխ նո լո գի ա կան ըն կե րու թյուն նե րում աշ խա տող մաս նա գետ նե
րին գրա վող և շփում նե րի կենտ րոն: 

10 խոր հուրդ այն մա սին, թե ի նչ սո ցի ա լա կան ցանց ը նտ րեք 

1 . Այցե լեք այն ցան ցե րը, որ տեղ շփ վում են ձեր պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րը . հու
սով ե մ՝ դուք լավ եք ճա նա չում նրանց դեմ քե րը: 

2 . Facebook–ո ւմ փնտ րեք, այս պես կոչ ված՝ «ս տեղ ծա գործ խա վին»: 
3 . Ե թե Ձեր հա ճա խորդ նե րը թի նեյ ջեր ներ են և ու սա նող ներ, ի նչ պես նաև շր ջան նե

րում ապ րող և աշ խա տող մար դիկ, այցելեք vk .com: 
4 . Ե րի տա սարդ մայ րեր և թո շա կա ռու ներ են̀  բա ցեք էջ Odnoklassniki–ո ւմ: 
5 . Թոփ մե նե ջեր նե րը, բիզ նես գոր ծա րար նե րը, շքե ղու թյան սպա ռող նե րը 

Twitter են կար դում: 
6 . Ե թե դուք ու զում եք փո խել ձեր աշ խա տան քը, վար ձեք ան ձնա կազմ, ձեր հա ճա

խորդ նե րը մի ջին օ ղա կի ղե կա վար ներ ե ն, ան պայ ման գրանց վեք Linkedin–ո ւմ: 
7 .  Ձեզ հա մար դժ վար է եր կու խոս քով բա ցատ րել ձեր գոր ծու նե ու թյան բնույ թը, 

ի սկ ձեր ապ րան քա նի շին կց ված բա ցատ րագ րե րը բաղ կա ցած են տաս նյակ 
կե տե րից՝ ան պայ ման էջ բա ցեք YouTube–ո ւմ և տե սա հո լո վա կի մի ջո ցով 
պատ մեք ձեր մա սին: 

8 . Linkedin–ը մեկն է այն ոչ շատ ցան ցե րից, որ տեղ հնա րա վոր է b2b վա ճառք: 
9 . Ի հար կե, սոց ցան ցե րը ա վե լի շատ են, քան մենք  թվար կե ցինք: Ես գրում եմ մի

այն մեր տա րա ծաշր ջա նում ա մե նա հայտ նի ցան ցե րի մա սին և նրանց մա սին, 
ո րոնք օգ տա գործ վում են PR–ի և մար քե թին գի հա մար: Օ րի նակ՝ քիչ է հա վա նա
կա նու թյու նը, որ մենք, ձեզ հետ մի ա սին, ե րբ ևէ կհայտն վենք չի նա կան սոց ցան
ցում, ի սկ այն ա վե լի շատ օգ տա տե րե րի է մի ա վո րում, քան Facebook–ը: 

10 . Ա մեն դեպ քում, հո գե բան նե րի ու սում նա սի րու թյան հա մա ձայն, բո լոր սոց ցան
ցե րում մի մյանց հետ շփ վում են բնակ չու թյան ա ռա վել ակ տիվ հատ ված նե րը: 
Պա սիվ հատ վա ծը հե ռուս տա ցույց է դի տում . նշա նա կում է, որ դուք ան պայ ման 
ցան ցե րում հա ճա խորդ ներ և ե րկր պա գու ներ կգտ նեք: 

10 խոր հուրդ նրա մա սին, 
թե ի նչ պի սի տե ղե կատ վու թյուն տե ղադ րել 

1 . Ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ ցան ցե րի օգ տա տե րե րը 10 վայր կյա նում են 
ո րո շում ըն դու նում՝ շա րու նա կե լու են կար դալ ձեզ կամ հետ ևել ձեր Twitt–ին, թե 
ոչ: Այս պի սով՝ ի ՞նչն է վա նում ձեր պո տեն ցի ալ նոր «ըն կեր նե րին»: 

2 . Ճիշտ ա վա տա րը հա վա սա րա զոր է ձեր օգ տին աս ված հա զար բա ռին: Նրա բա
ցա կա յու թյու նը կամ վատ ը նտր ված պատ կե րը խո սում է այն մա սին, որ դուք բա
վա րար լր ջու թյամբ չեք վե րա բեր վել սոց ցան ցե րում ձեզ ներ կա յաց նե լուն: 

3 . Ե թե դուք ձեզ ա ռաջ եք մղում որ պես մաս նա գե տի կամ ըն թեր ցող նե րին ներ կա
յաց նում եք ըն կե րու թյան մի քա նի աշ խա տա կից նե րի, գու մար մի՛ խնայեք, բարձ
րո րակ լու սան կար ներ ա րեք: Եվ ժպ տա ցեք, խնդ րում եմ: 

4 . Տե ղե կու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը նույն պես կվա նի ըն թեր ցող նե րին: Կազ մեք 
ըն կե րու թյան պաշ տո նա կան կայ քում տե ղադր ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ռոտ 
տար բե րա կը և, ի հար կե, մի՛ մո ռա ցեք հղում կատարել կայ քին: 

5 . Մի՛ մո ռա ցեք տե ղադ րել նաև ձեր տվյալ նե րը՝ հե ռա խո սա հա մար, էլ .հաս ցե: 
Նշեք աշ խա տան քային ժա մե րը: Սո վո րա բար մար դիկ վս տա հում են նրանց, ո ւմ 
մա սին ի նչ–որ բան գի տեն: Տրա մադ րեք ձեր մա սին տե ղե կու թյուն ներ: 

6 . Վատ է ըն դուն վում ա ռա ջին ծա նո թու թյան ժա մա նակ ի նչ–որ բան վա ճա ռե
լու փոր ձը: Սկզ բի հա մար մի ան գա մայն բա վա րար է խո սել գոր ծու նե ու թյան 
ո լոր տի մա սին: 

7 . Ո մանք ի րենց է ջե րն այն պես են կար գա վո րում, որ այդ է ջին ըն կե րա նա լու հա մար 
հար կա վոր է հե ղի նա կի թույլտ վու թյու նը, կամ խմ բի մեջ ըն դուն վե լու հա մար հար
կա վոր է մո դե րա տո րի հա մա ձայ նու թյու նը: Հա վա տա ցեք, օգ տա տե րե րին դա 
դուր չի գա լիս: 

8 . Օգ տա տե րե րը տհա ճու թյամբ են հետ ևում նրանց է ջե րին, ով քեր հազ վա դեպ են 
գրա ռում ներ ա նում: 

9 . Եվ հատ կա պես քիչ են դժ գո հող նե րին, հո ռե տես նե րին և հայ հոյել սի րող նե
րին կար դալ ցան կա ցող նե րը: Ո ւղ ղագ րա կան սխալ նե րը նույն պես է ժան չեն 
նս տի ձեզ վրա: 

10 . Ե ղեք « հան րային»: Այ սինքն՝ ան կեղծ, ան մի ջա կան, հե տաքրքր վող և հա մա գոր
ծակ ցե լու պատ րաստ: 

10 խոր հուրդ սոց ցան ցե րում  տե ղե կու թյուն նե րի մա տուց ման մա սին 

1 . Հնա րա վոր է, որ սա վատ նո րու թյուն է SMM մաս նա գետ նե րի հա մար, բայց տար
բեր ցան ցե րում պետք է տար բեր տե ղե կու թյուն ներ տե ղադ րել: Եվ, բնա կա նա բար, 
տար բեր ցան ցե րի օգ տա տե րե րի հետ պետք է տար բեր կերպ դրս ևո րեք ձեզ, այն
պես, ի նչ պես ըն դուն ված է այն հա մայն քում, որ տեղ դուք մուտք եք գոր ծել: 
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2 . Բա ցատ րեմ մի նո րու թյան օ րի նա կով այն մա սին, որ ես սի րում եմ փքաբ լիթ ներ: 
Twitter–ո ւմ ես կգ րեմ . «Իսկ ես հի մա #փ քաբ լիթ եմ ու տում»:  

3 . Facebook–ո ւմ . «Ես փքաբ լիթ եմ սի րում»: 
4 . Odnoklassniki–ո ւմ . «Այս լու սան կա րում ես և աղ ջիկս տա տի կի հետ փքաբ լիթ ե նք 

ու տում . ճա նա չե ցի՞ք Մա շային»: 
5 . vkontakte–ո ւմ . « Մի ա ցեք փքաբ լիթ սի րող նե րի մեր խմ բին»: 
6 . YouTube–ո ւմ ես կտե ղադ րեմ տե սա նյութ, որ տեղ ես փքաբ լիթ եմ ու տում: 
7 . Linkedin–ո ւմ . «Ինձ մոտ հատ կա պես լավ է ստաց վում փքաբ լիթ ու տե լը»:        
8 . GooglePlus–ո ւմ . «Ես Google–ի օգ տա տեր եմ, ով սի րում է փքաբ լիթ»:
9 . Տար բեր ցան ցե րում կոր պո րա տիվ է ջեր վա րե լիս դուք հա ճախ կբախ վեք 

լու սանկա րի կամ տե սա նյու թի նկատ մամբ տար բեր, եր բեմն ի րա րա մերժ 
ար ձա գանք նե րի:

10 . Նա խա պես հնա րա վոր չէ ի մա նալ, թե ի նչ հա ղոր դագ րու թյուն ներ են դառ նում 
« վի րու սային», սա կայն յու րա քան չյուր SMM մաս նա գե տի ե րա զան քը պետք է լի նի 
գուշակել 10–ից 10–ը:

10 խոր հուրդ հրա պա րա կում նե րի օ րա ցույց վա րե լու մա սին 

1 . Ա մեն օր (հանգս տյան օ րե րին նույն պես) կոր պո րա տիվ է ջում պետք է մեկ հրա
պա րա կում տե ղադ րել (փոքր–ի նչ այլ կերպ պետք է գոր ծել Twitter–ո ւմ . դրա մա
սին̀  ա վե լի ո ւշ): 

2 . Եր բեմն, ե րբ ի նչ–որ կար ևոր բան է կա տար վում, կա րե լի է և օ րա կան եր կու սից 
ե րեք հրա պա րա կում տե ղադ րել: Բայց դա պետք է բա ցա ռու թյուն լի նի, հա կա
ռակ դեպ քում դուք կձանձ րաց նենք ըն թեր ցող նե րին, և նրանք կսկ սեն հրա ժար
վել է ջից: 

3 . Նպա տա կա հար մար է շա բաթ վա սկզ բին լրաց նել սպաս վող հրա պա րա կում նե րի 
օ րա ցույ ցը՝ տե ղադ րե լով այն տեղ 3–4 նո րու թյուն, ի սկ մնա ցած օ րե րին տե ղադ րել 
թարմ նո րու թյուն ներ: 

4 . Որ պես զի ա մեն ա ռա վոտ չտան ջենք ձեզ այն մտ քով, թե ի նչ տե ղադ րեք է ջում, 
հար մար է կազ մել հրա պա րա կում նե րի օ րա ցույց՝ ա մս վա կտր ված քով: 

5 . Հրա պա րա կում նե րի օ րա ցույ ցը կազմ վում է ա մի սը մեկ ան գամ: Այն հար մար է 
կազ մել խորհր դակ ցու թյան ժա մա նակ, ո րին մաս նակ ցում են ըն կե րու թյան ա վե լի 
շատ բա ժին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 

6 . Ին չո՞ւ է պետք, որ խորհր դակ ցու թյա նը մաս նակ ցեն հնա րա վո րինս շատ գոր ծըն
կեր ներ: Նախ նրա հա մար, որ ա մե նա տար բեր բա ժին նե րին վե րա բե րող նո րու
թյուն նե րը և գա ղա փար նե րը հնա րա վո րու թյուն ստա նան հայտն վե լու այն է ջում, 
որ տեղ ըն կե րու թյու նը շփում է ի րա կա նաց նում այ ցե լու նե րի հետ: Ե րկ րորդ՝ այդ 
ձևով ի րա կա նաց վում է գոր ծըն կեր նե րի հնա րա վո րինս ակ տիվ մաս նակ ցու թյու
նը սոց ցան ցե րում ըն կե րու թյան ա ռա ջըն թա ցին: Մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ 
հա մա տեղ խորհր դակ ցու թյու նից հե տո ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ նո րու թյուն նե

րը ի րենց է ջե րում կկի սեն ոչ մի այն PR մաս նա գետ նե րը և մար քե թո լոգ նե րը, այլև 
մյուս բա ժին նե րում աշ խա տող նրանց գոր ծըն կեր նե րը: 

7 . Հրա պա րա կում նե րի օ րա ցույ ցը պա րու նա կում է՝ ըն կե րու թյան մա սին նո րու թյուն
ներ, շու կայի մա սին տե ղե կու թյուն ներ, ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե րի մա սին 
տե ղե կու թյուն ներ, ըն կե րու թյան նա խագ ծե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն և 
թե մային վե րա բե րող հե տաքր քիր փաս տեր: 

8 . Տե ղե կու թյու նը տրա մադր վում է տեքս տի, լու սան կա րի, տե սա նյու թի ձևով: Պետք 
չէ չա րա շա հել տե ղե կատ վա կան գրա ֆի կը: Հա ճախ դրա մեջ ա վե լի քիչ ի մաստ 
կա, քան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի մեջ: 

9 . Տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լիս հար կա վոր է օգ տա գոր ծել լրագ րո ղա կան 
հնարք նե րը: Օ րի նակ՝ « Մեր ըն կե րու թյան այ սինչ (ա նուն–ազ գա նուն–հայ րա նուն) 
ներ կա յա ցու ցի չը ար տա հայտ վել է այ սինչ թե մայով» ձևա կերպ ման փո խա րեն 
պետք է մեջ բե րել նրա տեքս տից ա մե նագ րա վիչ հատ վա ծը և ա վե լաց նել . «Վս
տահ է այ սին չը (ա նուն–ազ գա նուն, պաշ տոն)», կամ՝ « կար ծում է այ սին չը (ա նուն–
ազ գա նուն, պաշ տոն)»: 

10 . Տե ղե կու թյուն նե րի հա ղորդ ման մի ա տե սա կու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է սոց
ցան ցե րում և կայ քե րում տե ղադր վող տե ղե կու թյուն ներ ը նտ րե լու կա նոն ներ 
սահ մա նել: Այ սինքն՝ մե կընդ միշտ ո րո շել, թե ի նչ պի սի տե ղե կու թյուն ներ է պետք 
տե ղադ րել և ի նչ չի կա րե լի ը նդ հան րա պես գրել, պայ մա նա վոր վել նրա մա սին, 
որ բո լոր լու սանկար նե րը ստո րագր վում են, ի սկ տե սա նյու թի հետ ստո րագ րու
թյա նը կց վում է նաև կարճ մեկ նա բա նու թյուն: 

10 խոր հուրդ սկս նակ նե րի կամ նրանց հա մար,  
ով քեր ցան կա նում են նո րաց նել սոց ցան ցե րի ի րենց է ջե րը 

1 . Ե րբ դուք լրաց նեք է ջը ան հրա ժեշտ բո լոր տե ղե կու թյուն նե րով, կա րե լի է 
սկ սել այն գոր ծար կել: Մինչ այդ պա հը է ջում ար դեն տե ղադր ված կլի նեն 
բա վա կան քա նա կու թյամբ պաշ տո նա կան, օգ տա կար և հե տաքր քիր տե ղե
կու թյուն ներ: Այժմ է ջը կա րե լի է տրա մադ րել ըն թեր ցող նե րին և սկ սել նրանց 
հետ ին տե րակ տիվ շփում: 

2 . Է ջի գո րծարկ ման նա խա պատ րաս տա կան փու լն ան հրա ժեշտ է նրա հա մար, 
որ պես զի դրա նում հե տաքրքր ված ա վե լի շատ աշ խա տա կից ներ կա րո ղա նան 
ծա նո թա նալ նրա բո վան դա կու թյա նը, ճշ տել տվյալ նե րը և է ջը ըն թեր ցող նե րի 
հա մար ա վե լի հե տաքր քիր ու հար մար դարձ նել: 

3 . Ե րբ է ջը պատ րաստ կլի նի հան րու թյա նը ներ կա յաց նե լու հա մար, խնդ րեք ըն կե
րու թյան բո լոր աշ խա տա կից նե րին հա վա նել այն: Մի քա նի փու լով: 

4 . Ներ մու ծեք է ջի ադ մի նիստ րա տոր նե րի կոն տակտ նե րը և հրա վի րեք մարդ կանց 
այդ տվյալ նե րով մի ա նալու դրան: 

5 . Հար կա վոր է է ջը այն պես ձևա վո րել, որ այն տեղ տե ղադր ված նո րու թյուն նե րը 
տես նեն ոչ մի այն նրանք, ով քեր հա վա նում կտան, այ սինքն՝ է ջի ըն կեր նե րը, այլև 
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ըն կեր նե րի ըն կեր նե րը: Այդ պես ըն կե րու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րը կտա
րած վեն ե րկ րա չա փա կան պրոգ րե սի այով և, ը նդ ո րում, ան վճար: 

6 . Ը նտ րեք ու րախ լու սան կար, ո րը կդառ նա խմ բին մի ա նա լու հրա վեր: Այդ լու
սանկա րում պետք է թվար կել բո լոր աշ խա տա կից նե րի ա նուն նե րը և գոր ծըն կեր 
է ջե րի ան վա նում նե րը, ի հար կե, նրանց թույլտ վու թյամբ, և այդ պի սով ձեր է ջի մա
սին տե ղե կու թյու նը կտե ղադ րեք նաև նրանց է ջե րում: 

7 . Եր բեմն–եր բեմն նո րու թյու նը դարձ րեք ոչ թե պար զա պես գրա ռում, այլ մի ջո
ցա ռում: Դա ա ռիթ կլի նի ձեր ըն կեր նե րին ան ձնա կան հրա վեր նե ր ու ղար կե լու: 
Նրանց մի մա սը կդառ նա ձեր է ջե րի մշ տա կան ըն թեր ցո ղը: 

8 . Բայց հետաքրքրվածություն ցուցաբերածները ինքնակամ են գրանցվելու էջերի 
նորություններին: Ինչպես ցույց է տալիս փորձը, սոցցանցերում գրանցվածներին 
նյարդայնացնում է, երբ առանց համաձայնության իրենց ներառում են զանազան 
խմբերի ու խմբակցությունների մեջ:

9 . Պայ մա նա վոր վեք ձեր ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ ար ձա գանք նե րի հրա պա րա
կում նե րի մա սին սոց ցան ցե րի այլ մաս նա կից նե րի հետ: Հա ճախ նման հրա պա
րա կում նե րի հա մար կա րիք է լի նում վճա րելու: 

10 . Է ջի թո ղարկ ման պա հին հատ կա պես օգ տա կար է գո վազ դի տե ղադ րու մը: 
Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ա վե լի շատ հա վա նում ներ են բե րում ոչ թե գո
վազ դային հայ տա րա րու թյուն նե րը, այլ գո վազ դային նո րու թյուն նե րը, ո րոնց 
մի ջո ցով դուք տես նում եք, թե ձեր ըն կեր նե րին ցան ցե րի ի նչ ռե սուրս ներ են 
դուր գա լիս:

10 խոր հուրդ Twitter–ով աշ խա տե լիս 

1 . Ե թե դուք Twitter–ո ւմ կոր պո րա տիվ էջ եք վարում, օրընդմեջ՝ ա ռա վո տյան 
8–ից մինչև ե րե կո յան ժա մը 21–ը յու րա քան չյուր ժա մ գրա ռեք այն տեղ սե փա
կան նո րու թյուն նե րը և շու կայի նո րու թյուն նե րը, ո րի շր ջա նակ նե րում աշ խա
տում է ձեր ըն կե րու թյու նը: 

2 . Ե րկ րորդ օ րը լռեք ձկան նման: Թույլ տվեք, որ ըն թեր ցող նե րը հանգս տա նան 
ձեր ակ տի վու թյու նից: 

3 . Որ քան շատ է ջեր եք դուք կար դում Twitter–ո ւմ, այն քան շատ մար դիկ են ձեր է ջը 
տես նում ըն թեր ցող նե րի ցան կում և սկ սում են հետ ևել ձեր Twitt– նե րին: 

4 . Ըն թեր ցա նու թյան հա մար ը նտ րեք Twitter–ի ա մե նա հայտ նի է ջե րը, ի նչ պես նաև 
ձեր հե տաքրք րու թյուն նե րը կի սող ըն կե րու թյուն նե րի և մարդ կանց է ջե րը, բայց ոչ 
մր ցա կից նե րի է ջե րը, ի հար կե: 

5 . Բա ցա հայ տեք ակ տո ւալ թե մա նե րը և ժա մա նակ առ ժա մա նակ գրեք դրանց մա
սին: «Ակ տո ւալ թե մա» բա ռա կա պակ ցու թյու նից ա ռաջ դրեք # նշա նը: 

6 . # նշա նը դրեք յու րա քան չյուր բա ռից ա ռաջ, ո րը կա րող է հայտն վել ակ տո ւալ թե
մա յում: Twitter–ի շատ օգ տա տե րեր, ովքեր պարբերաբար դի տում են այդ բա ժի
նը, կկար դան ձեր Twitt–ը, և հնա րա վոր է՝ դառ նան ձեր մշ տա կան ըն թեր ցո ղը: 

7 . Ե թե Twitt–ը  տե ղե կու թյուն է պա րու նա կում ոչ մի այն ձեր ըն կե րու թյան, այլև 
շու կայի այլ մաս նա կից ըն կե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, հի շեց րեք դրա մա սին 
ձեր հա ղոր դագ րու թյան մեջ: Գրեք ըն կե րու թյան ա նու նը կամ բրեն դի ա նու նը @ 
նշա նից հե տո, ճիշտ այն պես, ի նչ պես գր վում է Twitter–ո ւմ: Այդ ժա մա նակ ձեր 
Twitt–ը կտես նեն բո լո րը, ով քեր կար դում են վե րո հի շյալ մար դու կամ ըն կե րու
թյան նո րու թյուն նե րի ցան կը: 

8 . Ժա մա նակ առ ժա մա նակ մեկ նա բա նեք ու րիշ նե րի նո րու թյուն նե րը, հատ կա պես 
հայտ նի մարդ կանց կամ ըն կե րու թյուն նե րի նո րու թյուն նե րը: Մի՛ մո ռա ցեք նրանց 
ա նու նը գրե լուց ա ռաջ դնել @ նշա նը: Այդ պի սով ձեր մեկ նա բա նու թյու նը, ո րը, 
հնա րա վոր է, վե րած վի ե րկ խո սու թյան, կդառ նա հան րային: 

9 . Ե թե դա իս կա պես ձեզ հա մար օգ տա կար կլի նի, ժա մա նակ առ ժա մա նակ ա վար
տեք Twitt –ը « retwitt–ը ող ջուն վում է» բա ռե րով: Դուք հա ճե լի ո րեն կզար մա նաք, 
բայց ձեր խնդ րան քը կլ սեն և կկա տա րեն: 

10 . Տե ղե կաց րեք, այ նու հետև Twitt–հե ռար ձա կում ան ցկաց րեք ձեր ըն կե րու թյան 
գոր ծու նե ու թյան մաս կազ մող կար ևոր մի ջո ցա ռում նե րից: Ե թե դուք ծրագ րել 
եք հան րային մի ջո ցա ռում (փա ռա տոն, հա մերգ, կոն ֆե րանս և այլն), նա խա պես 
ձեր ակ ցի այի ան վա նու մով թե գեր գրան ցեք, գրեք դրա մա սին նա խա պատ րաս
տա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ և խնդ րեք մաս նա կից նե րին և մի ջո ցառ ման 
հյու րե րին դրա մա սին պատ մել Twitter–ո ւմ: Այդ պես դուք կա րող եք հայտն վել 
«ակ տո ւալ թե մա ներ» բաժ նում: 

10 խոր հուրդ նրա մա սին, թե ի նչ պես հան րա ճա նաչ դարձ նել է ջը

1 . Տե ղադ րեք ձեր պաշ տո նա կան կայ քում այն սոց ցան ցե րի կո ճակ նե րը, ո րոն ցում 
ձուք է ջեր ու նեք: Դա թույլ կտա լրա ցու ցիչ հա վա նում ներ հա վա քե լու և նոր ըն
թեր ցող նե րի գրա վե լու:

2 . Տրա մադ րեք ոչ մի այն ձեր նո րու թյու ննե րը, այլև տե ղե կու թյուն ներ շու կայի մա
սին, որ տեղ դուք աշ խա տում եք:

3 . Եր բեմն շու կայի մա սին ա սե կո սե նե րը ա վե լի քան գրա վիչ են:
4 . Հա մա ռոտ տեքս տը միշտ էլ նա խընտ րե լի է:
5 . Լու սան կար նե րը շա հա վետ են տեքս տային տե ղե կու թյու ննների համեմատ:
6 . Վի ճե լի է տե սա նյու թի ար ժե քայ նու թյու նը: Մի կող մից՝ հնա րա վոր չէ ա ռանց 

տե սա հո լո վա կի, ե թե ձեզ պետք է տեղ հասց նել տե ղե կու թյուն, ո րը ա վե լի հեշտ 
ըն կա լե լի է ա կան ջով և աչ քով: Մյուս կող մից՝ միշտ չէ, որ հար մար է տե սա նյութ 
դի տե լը, հատ կա պես, ե րբ սոց ցան ցե րին հետ ևում ես աշ խա տան քային ժա մե րին, 
և ղե կա վա րու թյունն էլ մո տեր քում է:

7 . Փո խա նա կեք նո րու թյուն նե րը այն է ջե րի հետ, ո րոնք մոտ են ձեր թե մային, բայց 
ձեր մր ցա կի ցը չեն:

8 .  Մր ցույթ ներ ան ցկաց րեք: Դրանց պայ ման նե րը պետք է հնա րա վո րինս հեշտ հաղ
թա հա րե լի լի նեն: Հեշտ պի տի լի նեն նաև հաղ թող նե րին ը նտ րե լու կա նոն նե րը: 
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9 . Լու սան կար–դե մո տի վա տոր նե րը (image–demotivators) ա րեք ձեր լո գոյով: Նման 
լու սան կար նե րի ար տահ ղու մը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի, որ ա վե լի շատ մար
դիկ ի մա նան ձեր մա սին:

10 . Լու սան կար նե րի վրա նշեք այն տեղ պատ կեր ված մարդ կանց: Այդ պես ձեր 
լու սանկա րը կհայտն վի նաև նրանց է ջե րում, և այն կտես նեն ա վե լի մեծ 
թվով մար դիկ:

10 խոր հուրդ նրա մա սին, թե ի նչ սխալ նե րից պետք է խու սա փել 
սոց ցան ցե րում աշ խա տե լիս

1 . Եր բեք մի՛ նշեք լո ւան կար նե րում այն մարդ կանց, ով քեր այն տեղ չկան: Եր բեք 
մի տե ղադ րեք ձեր տե ղե կու թյու նը այն մարդ կանց է ջե րում, ու մից դրա հա մար 
թույլտ վու թյուն չեք ստա ցել: Դա ըն թեր ցող նե րին ձեր դեմ տրա մադ րե լու ա մե նա
հեշտ մի ջոցն է:

2 . Ձեր աշ խա տա կից նե րի հա մար սոց ցան ցե րից օ գտ վե լու վար քի կա նոն ներ 
գրեք: Հա մոզ վեք, որ նրանք կար դա ցել են դրանք, և դրա նով դուք կխու սա
փեք շատ խն դիր նե րից:

3 . Աշ խա տա կից նե րը պետք է ի մա նան, որ ըն կե րու թյան ա նու նից սոց ցան ցե րում 
կա րող են հան դես գալ մի այն լի ա զոր ված ան ձինք:

4 .  Նա խազ գու շաց րեք աշ խա տա կից նե րին, որ նրանք ի րա վունք չու նեն աշ խա տա
վայ րում ար ված լու սան կար ներ և տե սա հո լո վակ ներ տե ղադ րե լու . հնա րա վոր է՝ 
կադ րում հայտն ված այ ցե լո ւին դա դուր չգա:

5 . Ոչ թե աշ խա տա կից նե րը, այլ մի այն ըն կե րու թյու նը կա րող է սոց ցան ցե րում իր 
ա նու նից և իր ա նու նով հա մայնք ներ կամ կոր պո րա տիվ է ջեր ստեղ ծե լու:

6 .  Լավ կլի նի, որ աշ խա տա կից նե րը դուրս չհա նեն կոր պո րա տիվ նո րու թյուն նե րը և 
ի րենց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա խն դիր նե րը՝ ըն կեր նե րի շր ջա նում կամ 
սոց ցան ցե րում քն նար կե լու հա մար:

7 .  Պետք չէ, որ նրանք ի րենց է ջե րում տե ղադ րեն ղե կա վա րու թյան՝ աշ խա տան քից 
դուրս՝ ա զատ ժա մե րին ար ված լու սան կար նե րը, ա ռա վել ևս կոր պո րա տիվ ե րե
կույ թի վե րա բե րյալ լու սան կար ներ և տե սա նյութ:

8 . Նա խազ գու շաց րեք ձեր գոր ծըն կեր նե րին, որ սոց ցան ցե րում տե ղադր ված նրանց 
ան պար կեշտ լու սան կար նե րը և հայ տա րա րու թյուն նե րը լուրջ հետ ևանք ներ կա
րող են ու նե նալ:

9 . Կողմ նո րոշ վեք և ձեր ո րոշ ման մա սին հայտ նեք գոր ծըն կեր նե րին, թե նրանց 
հրա պա րա կում նե րը կա րո՞ղ են աշ խա տան քից ա զատ ման ա ռիթ լի նել, նույ
նիսկ ե թե դրանք չեն վե րա բե րում ըն կե րու թյա նը: Թե՞ դուք կար ծում եք, 
որ նրանց ան ձնա կան կյան քը ան ձեռնմ խե լի է: Աշ խա տա կից նե րը պետք է 
հաս կա նան, որ ան ցան կա լի է հար սա նե կան տոր թի կամ նոր հա գուս տի լու
սան կար ներ, ա ռա վել ևս աշ խա տան քային փաս տաթղ թե րից ար ված մեջ բե
րում ներ հրա պա րա կե լը: Ծայ րա հեղ դեպ քում նրանք պետք է ու նե նան հա սա

րա կու թյան հետ կա պե րի բաժ նի թույլտ վու թյու նը նման տի պի լու սան կար ներ 
հրա պա րա կե լու նա մար:

10 . Ցան կա ցած տե ղե կու թյուն կամ թա փուր աշ խա տա տե ղե րի վե րա բե րյալ հայ
տա րա րու թյուն պետք է հրա պա րակ վի մի այն ղե կա վա րու թյան թույլտ վու
թյամբ, ոչ թե ան ձնա կան նա ծա ձեռ նու թյամբ և ոչ աշ խա տա կից նե րի ան ձնա
կան է ջե րում:

10 խոր հուրդ ձեր էջերը վարող SMM–մաս նա գետ նե րին

1 . Բարձ րա կարգ SMM–մաս նա գե տը պետք է հրա շա լի գլուխ հա նի ձեր ապ րան քից 
կամ ծա ռա յու թյու նից, ի նչ պես նաև ձեր ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց նող շու կայից: 
Բա ցի դրա նից, նա պետք է գրա գետ լի նի և գրո ղա կան ձիր քով օ ժտ ված:

2 . Է ջի մո դե րա տո րը պետք է ցան կա ցած դեպ քում հար գա լից վե րա բեր մունք ցու ցա
բե րի: Պատ րաստ ե ղեք, որ ձեր ըն թեր ցող նե րը հա ճախ կար տա հայ տեն ձեր է ջում 
ըն կե րու թյու նից կամ ար տադ րան քից ու նե ցած ի րենց դժ գո հու թյուն նե րը: Դրա 
պատ ճա ռը ոչ թե ադ մի նի վատ լի նելն է, այլ ձեր հա կա ռա կորդ նե րի ոչ հա սուն 
հո գե բա նու թյու նը: Թող մո դե րա տո րին ի րենց փոր ձը փո խան ցեն քոլլ–կենտ րո նի 
աշ խա տա կից նե րը:

3 . Ե թե դուք կոր պո րա տիվ էջ եք վա րում, խու սա փեք քա ղա քա կա նու թյան, կրո նի 
մա սին զրույց նե րից և գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն նե րից;

4 . Սոց ցան ցե րում ձեր է ջե րը վա րող SMM–մաս նա գետ նե րի հա մար հրա հանգ ներ 
պատ րաս տեք: Այդ պաշ տո նի հա մար ը նտ րեք բա ցա ռա պես բա րե կիրթ մարդ
կանց կամ գո նե այն պի սի մարդ կանց, ով քեր կա րող են մեկ նա բա նու թյա նը պա
տաս խա նե լուց ա ռաջ « հաշ վել մինչև տա սը»:

5 . Հա ճախ ան լու ծե լի թվա ցող խնդ րի ա ռջև եք կանգ նում՝ ը նդ գր կե՞լ ա րդյոք 
մաս նա գի տաց ված գոր ծա կա լու թյա նը կոր պո րա տիվ է ջե րի լրաց ման և ա ռա
ջըն թա ցի աշ խա տանք նե րում: Մի կող մից՝ դա հեշտ է պատ վի րա տո ւի հա մար . 
պատ վի րեց և մո ռա ցավ: Մյուս կող մից՝ ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե րը միշտ 
էլ կողմ նա կի ան ձան ցից ա վե լի լավ են հաս կա նում ձեր բիզ նե սի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: 

6 . Ե թե ա մեն դեպ քում ո րո շել եք դի մել գոր ծա կա լու թյա նը, ա պա ը նտ րեք այն պի սի 
գոր ծա կա լու թյուն, ո րի SMM–մաս նա գե տը ձեր է ջին զու գա հեռ կվա րի ոչ ա վե լի, 
քան 2–4 այլ ըն կե րու թյուն նե րի է ջեր: Ե թե նույն մար դը ստեղ ծում է նո րու թյու նը և 
տե ղադ րում այն 10–15 ըն կե րու թյուն նե րի հա մար, ու րեմն նա կս տեղ ծի ե րկ վո րյակ 
եղ բայր նե րի նմա նու թյամբ է ջեր: Մար դը չի կա րող ի րեն կլո նա վո րել յու րա քան
չյուր այ ցե լո ւի հա մար: 

7 . Ի հար կե, գոր ծա կա լու թյուն նե րը միշտ էլ օգ տա կար կլի նեն նոր գա ղա փար ներ և 
սոց ցան ցե րում ձեր է ջե րի զար գաց ման հա մար նոր ո ւղ ղու թյուն ներ փնտ րե լիս: 

8 . Հա ճախ գա ղա փար նե րի հա մար ար ժե դի մել SMM–մաս նա գետ նե րին, ո րոնք աշ
խա տում են ձեր ո լոր տից տար բեր վող բո լո րո վին այլ ո լորտ նե րում: 
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Վար կա նի շային ռիս կե րի  
և հա կաճգ նա ժա մային 

PR–ի մա սին

9 . Ա մեն դեպ քում, բարձ րա կարգ SMM–մաս նա գե տը միշտ էլ սո վո րում է և իր փոր
ձը փո խան ցում գոր ծըն կեր նե րին, քա նի որ սոց ցան ցե րը և նրան ցում աշ խա տե լու 
կա նոն նե րը կայ ծակ նո րեն են փոխ վում: 

10 . Աշ խա տան քը սոց ցան ցե րում հեշտ է գնահատվում . ու սում նա սի րեք վի ճա կագ
րու թյու նը, հետ ևեք ձեր գոր ծո ղու թյուն նե րը մեկ նա բա նող ըն թեր ցող նե րի ար ձա
գանք նե րին և աշ խա տեք ըն դա ռա ջել նրանց: 
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Ինչ պես կա ռու ցել ռիս կե րի մատ րի ցա 

Ցան կա ցած ըն կե րու թյուն PR ռազ մա վա րու թյու ն մշակելիս պետք է հաշ վի առ նի 
վար կա նի շային ռիս կե րը, ո րոնք կա րող են ան սպա սե լի ո րեն հայտն վել, ի նչ պես նաև 
տի րա պե տի այդ ռիս կե րը նվա զեց նե լու մե թոդ նե րին: Ի հար կե, վար կա նի շային ռիս կի 
ա ռա վել են թարկ վում են խո շոր ըն կե րու թյուն նե րը, ո րով հետև նրանք ա վե լի եր ևա ցող 
են: Ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է, որ նրանք միշտ ու նե նան նա խա պես մշակ ված 
հա կաճգ նա ժա մային ծրա գիր, որ պես զի ա րագ ար ձա գան քեն վար կա նի շային սպառ
նա լի քին: Փոք րիկ ըն կե րու թյուն նե րը նույն պես պետք է հաս կա նան, որ մե դի ա դաշտ 
դուրս գա լը հղի է վար կա նի շային ռիս կե րով, քա նի որ հան րա ճա նա չու թյու նը դա ոչ 
մի այն հնա րա վո րու թյուն ներ են, այլև վտանգ ներ, ին չը պետք է ան պայ ման հաշ վի 
առ նել ա ռա ջըն թա ցի ռազ մա վա րու թյու նը մշա կե լիս: Ստորև ներ կա յաց նում ե նք ճգ
նա ժա մային ի րա վի ճա կի հա մար մշակ ված հա կաճգ նա ժա մային ծրագ րի կա ղա պար: 
Ինչ պես նաև ռիս կե րի մատ րի ցա, ո րը կօգ նի ցան կա ցած ըն կե րու թյա նը՝ մշա կե լու սե
փա կան հա կաճգ նա ժա մային PR ծրա գիրը: 

Հա կաճգ նա ժա մային PR ծրագրի կա ղա պար 

Ծ րագ րի նպա տա կը 
Ան ցկաց նել ռիս կե րի աու դիտ, բա ցա հայ տել ըն կե րու թյան հա մար ա ռա վել վտան գա
վոր հետ ևանք ներ պա րու նա կող նե րը: 

Ծ րագ րի կա ռուց ված քը 
 Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ 
 Ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կի հա մար գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր՝ 

– ա ռա ջին 2–3 ժամ վա հա մար՝ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի հաս տա տում 
– ա ռա ջին 24 ժամ վա հա մար՝ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նա ցում 

 Հետճգ նա ժա մային մի ջո ցա ռում ներ (6 ամ սից մինչև եր կու տա րի՝ ի րա վի ճա կի 
բար դու թյու նից կախ ված): 

Փուլ 1. Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ 
 Ռիս կե րի աու դիտ՝ ռիս կե րի և նրանց հետ ևանք նե րի բա ցա հայ տում: 
 Հա կաճգ նա ժա մային աշ խա տան քային խմ բի հաս տա տում: 
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 ԶԼՄ և սոց ցան ցե րի մշ տա դի տար կում՝ բա ցա սա կան հրա պա րա կում նե րն ի հայտ 
բե րե լու հա մար: 

 Ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ սկս վե լու դեպ քում գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մշա կում: 

Փուլ 2. Գոր ծո ղու թյուն ներ ճգ նա ժա մի ըն թաց քում 
 Հա կաճգ նա ժա մային աշ խա տան քային խմ բի (ՀԱԽ) ստեղ ծում ան մի ջա պես ճգ

նա ժա մային ի րա վի ճակ ստեղծ վե լուց հե տո: 
 Բա ցա հայ տել փաս տե րը (ի րա վի ճա կի գնա հա տա կան), ճգ նա ժա մի պատ ճառ նե րը: 
 Մ շա կել գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր (ը նտր վում է ա ռա վել ար դյու նա վետ սցե նար՝ 

գոր ծո ղու թյուն նե րի ռազ մա վա րու թյուն) ա ռա ջին 2–3 ժա մի հա մար: 
 Բա ցա հայ տել, թե որ հիմ նա կան թի րա խային խմ բերն են տու ժել ճգ նա ժա մից: 
 Սահ մա նել փաս տե րով հիմ նա վոր ված կար ևոր հայ տա րա րու թյուն նե րը: 
 Բա ցա հայ տել հիմ նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րի տա րած ման ճա նա պարհ նե րը 

(ԶԼՄ–նե րի հետ PR–մաս նա գե տի ան ձնա կան շփում ներ, լրատ վա կան ծա նու ցում
ներ, Q&A–ի կազ մում, մա մու լի ա սու լիս, առ ցանց կոն ֆե րանս, ԶԼՄ–նե րի հետ 
խոս նա կի ոչ պաշ տո նա կան շփում, ըն կե րու թյան կայ քում նո րու թյուն նե րի տե ղադ
րում, սո ցի ա լա կան մե դի ա, ներդ րող նե րի, գոր ծըն կեր նե րի, այ ցե լու նե րի, ո լոր տի 
փոր ձա գետ նե րի և այ լոց հետ ան ձնա կան հան դի պում՝ կախ ված ի րա վի ճա կից): 

 Ճգ նա ժա մը սկս վե լու պա հից ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում սկ սել գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նա ցում: 

 Անց կաց նել աշ խա տա կից նե րի հրա հան գա վո րում (ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կի 
բար դու թյու նից կախ ված): 

 Տա րա ծել հիմ նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րը հա ղոր դակ ցու թյան ը նտր ված ու ղի
նե ր ով՝ ճգ նա ժա մը սկ սե լու պա հից ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում: 

 ԶԼՄ–նե րի ար ձա գանք նե րի դի տար կում 

Փուլ 3. Հետճգ նա ժա մային գոր ծո ղու թյուն ներ 
 ԶԼՄ–նե րի և սոց մե դի այի մշ տա դի տար կում: 
 Կար ևոր ԶԼՄ–նե րի հետ սերտ փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյուն: 
 Հիմ նա կան ԹԽ–ի հետ փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյուն բա ցա սա կան ի րա վի ճա կը 

հար թե լու նպա տա կով: 
 Հե տա զո տու թյան ի րա կա նա ցում, ո րի ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել, 

թե որ քան են տու ժել բրեն դը և ըն կե րու թյան վար կա նի շը: 
 Ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի գնա հա տա կան: 
 Ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կի, նրա պատ ճառ նե րի, հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ 

վերջ նա կան հաշ վետ վու թյուն: 
 Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան մեջ փո փո խու թյուն նե րի ներ մու ծում նույն սխալ

նե րը բա ցա ռե լու նպա տա կով: 

Սահ մա նում ներ 
Հա կաճգ նա ժա մային աշ խա տան քային խումբ՝ ՀԱԽ (Crisis management team) 

 ըն կե րու թյան հիմ նա կան խոս նակ, 
 մար քե թին գի գծով տնօ րեն, 
 PR–ի գծով տնօ րեն 
 ըն կե րու թյան աշ խա տա կից ներ, ով քեր ճգ նա ժա մի հետ կապ ված ո լոր տի փոր ձա

գետ ներ են: 

Հիմ նա կան ԹԽ 
 ըն կե րու թյան այ ցե լու ներ, 
 գոր ծըն կեր ներ, 
 բաժ նե տե րեր,
 ԶԼՄ–ներ,
 ո լոր տի փոր ձա գետ ներ, 
 ըն կե րու թյան աշ խա տա կից ներ: 

Խորհր դատ վու թյուն ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կի հա մար 

 Ե թե ըն կե րու թյու նը մե ղա վոր չէ, չմե ղադ րել ոչ մի բա նում եր րորդ կող մի, ե թե 
նույ նիսկ նա մե ղա վոր է: 

 Պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րում խիստ հետ ևել փաս տե րին . խու սա փել 
գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն նե րից: 

 Գլ խա վոր տնօ րե նը իր հան րային ե լույ թի ժա մա նակ պետք է փաս տարկ ված ներ
կա յաց նի իր դիր քո րո շու մը և զգու շո րեն ը նտ րի բա ռե րը: 

 Մ շա կել հիմ նա կան ա սե լի քը և աշ խա տել այն հա սա նե լի դարձ նել ԹԽ–ին: 
Ա սե լի քը պետք է պարզ և հաս կա նա լի լի նի: Պետք է խու սա փել մաս նա գի
տա կան եզ րույթ նե րից: 

 Տե ղե կաց նել աշ խա տա կից նե րին և խորհր դատ վու թյուն ի րա կա նաց նել նրանց 
հետ այն դեպ քե րի հա մար, ե թե նրանց կդի մեն ԶԼՄ–նե րը: 

Ռիս կե րի մատ րի ցայի կա ղա պար 

Ներ կա յաց նենք քայլ առ քայլ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա ղա պար՝ հա մա ձայն ռիս կե
րի մատ րի ցայի՝ նո րա գույն տեխ նո լո գի ա կան ար տադ րանք թո ղար կած ՆՏ ըն կե
րության օ րի նա կով:
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Ոչ նշա նա կա լից 
հետ ևանք ներ

Ն վա զա գույն 
հետևանք ներ

Ծայ րա հեղ 
հետևանք ներ

Հա վա նա կան 
ռիս կեր

Ա ռա վել հնա րա վոր 
բա ցա սա կան ի րա
դար ձու թյուն . հետ
ևանք նե րը չեն ազ
դում ըն կե րու թյան 
վար կա նի շի վրա
 
Օ րի նակ՝ սոց ցան ցե
րում և ան ձնա կան 
բլոգ նե րում սպա
ռող նե րի բա ցա սա
կան ար ձա գանք ներ 
նո րա գույն տեխ նո
լո գի ա կան ապ րան
քի աշ խա տան քի 
վե րա բե րյալ

Հ նա րա վոր՝ բա ցա
սա կան ի րա դար ձու
թյուն . հետ ևանք նե
րը նվա զա գույն ե ն

 

Օ րի նակ՝ բա ցա
սա կան հրա պա
րա կում ներ՝ կապ
ված նո րա գույն 
տեխ նո լո գի ա կան 
սար քա վոր ման աշ
խա տան քի տեխ նի
կա կան թե րու թյուն
նե րի հետ սար քի 
պաշ տո նա կան 
գոր ծարկ ման կամ 
պաշ տո նա կան ան
ձանց այ ցե լու թյան 
ժա մա նակ

Հ նա րա վոր ի րա
դար ձու թյուն .       
հետ ևանք նե րը ծայ
րա հեղ են ըն կե րու
թյան վար կա նի շի 
հա մար

Օ րի նակ՝ ԶԼՄ–նե
րում կամ հան րա
հայտ բլոգ նե րում 
պե տա կան պաշ տո
նյա նե րի հետ ըն կե
րու թյան ու նե ցած 
հնա րա վոր կա պի 
վե րա բե րյալ բա ցա
սա կան հրա պա րա
կում նե րի շարք: 
Ն ման հրա պա րա
կում նե րը կա րող 
են է ա կան հար ված 
հասց նել ըն կե րու
թյան վար կա նի շին, 
ե թե նոր ապ րան քի 
աշ խա տան քը ըն
թա նա մշ տա կան 
տեխ նի կա կան թե
րու թյուն նե րով:

Հա վա նա կան 
ռիս կեր

Ռիս կի հա վա նա կա
նու թյուն . հետևանք
նե րը չեն ազ դում 
ըն կե րու թյան վար
կա նի շի վրա

Ռիս կի հա վա նա կա
նու թյուն . հետևանք
նե րը նվա զա գույն 
են

Ռիս կի հա վա նա կա
նու թյուն . հետ ևանք
նե րը ծայ րա հեղ են

Ոչ նշա նա կա լից 
հետ ևանք ներ

Ն վա զա գույն 
հետևանք ներ

Ծայ րա հեղ 
հետևանք ներ

ԶԼՄ–նե րում նոր 
սար քի աշ խա տան
քի վե րա բե րյալ բա
ցա սա կան հրա պա
րա կում ներ

Օ րի նակ՝ ԶԼՄ–նե
րում ըն կե րու թյան 
թոփ–մե նե ջեր նե րի 
վե րա բե րյալ հրա
պա րա կում ներ

ԶԼՄ–նե րում բա ցա
սա կան հրա պա րա
կում ներ՝ նո րա գույն 
տեխ նո լո գի ա կան 
ար տադ րան քի 
մա տա կա րա րի 
ը նտ րու թյան տեն
դե րի ան ցկաց ման 
վե րա բե րյալ: Նմա
նա տիպ հրա պա
րա կում նե րը կա րող 
են է ա կան հար ված 
հասց նել ըն կե րու
թյան վար կա նի շին, 
ե թե նոր ապ րան քի 
աշ խա տան քը ըն
թա նա մշ տա կան 
տեխ նի կա կան թե
րու թյուն նե րով:

Քիչ հա վա
նա կան ռիս
կեր

Ի րա վի ճա կի ստեղծ
ման քիչ հա վա նա
կան ռիսկ . 
ըն կե րու թյան վար
կա նի շի հա մար ան
նշան հետ ևանք ներ 

Օ րի նակ՝ ըն կե րու
թյան աշ խա տա կից
նե րի բա ցա սա կան 
ար ձա գանք նե րը 
սոց ցան ցե րում կամ 
ան ձնա կան բլոգ նե
րում

Ի րա վի ճա կի ա ռա
ջաց ման քիչ հա վա
նա կան ռիսկ .
ըն կե րու թյան 
վար կա նի շի հա
մար նվա զա գույն 
հետևանք ներ 

Օ րի նակ՝ փոր ձա
գետ նե րի բա ցա սա
կան ար ձա գանք նե
րը նոր տեխ նո լո գի
ա կան սար քա վոր
ման աշ խա տան քի 
վե րա բե րյալ

Ի րա վի ճա կի ա ռա
ջաց ման քիչ հա վա
նա կան ռիսկ . 
ըն կե րու թյան 
վար կա նի շի հա
մար ծայ րա հեղ 
հետևանք ներ
 
Օ րի նակ՝ ԶԼՄ–նե
րում ըն կե րու թյան 
աշ խա տան քի վե րա
բե րյալ գոր ծըն կեր
նե րի բա ցա սա կան 
ար ձա գանք ներ
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Գոր ծո ղու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ծրա գիր   
բա ցա հայտ ված ռիս կե րի դեպ քում 

Ար տա կարգ ի րա վի ճա կի ստեղծ ման դեպ քում հա վաք վում է ՀԱԽ–ը, ո րը գնա հա
տա կան է տա լիս ի րա վի ճա կին ռիս կե րի մատ րի ցայի հա մա ձայն, բա ցա հայ տում 
է ըն թա ցիկ ի րա վի ճակ նե րի ազ դե ցու թյան մա կար դա կը ըն կե րու թյան վար կա նի շի 
վրա: Բո լոր փաս տե րի հի ման վրա ը նտր վում է ըն կե րու թյան վար կա նի շի վրա ի րա
վի ճա կի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րի նվա զեց մա նը միտ ված ա ռա ջարկ ված 
ծրագ րե րից մե կը: 

Ա նն շան հետ ևանք ներ. հա վա նա կան ռիս կեր 

Սոց ցան ցե րում կամ ան ձնա կան բլոգ նե րում նոր ապ րան քա նի շի աշ խա տան քի 
վե րա բե րյալ սպա ռող նե րի բա ցա սա կան ար ձա գանք ներ 

 Ա նց կաց նել ԶԼՄ–նե րի, սոց ցան ցե րի, բլոգ նե րի մշ տա դի տար կում՝ բա ցա հայ տե
լու հա մար բա ցա սա կան հրա պա րա կում նե րը, ար տատ պում նե րը և բա ցա սա կան 
տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մը: 

 Գ նա հա տել հրա պա րա կում նե րի բնույ թը: Հրա պա րա կում նե րի քա նա կա կան և 
ո րա կա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա սահ մա նել նրանց ազ դե ցու թյու նը ըն կե
րու թյան վար կա նի շի վրա: 

 Պար զա բա նել՝ որ քա նով են ի րա վա ցի տվյալ ար ձա գանք նե րը . ա րդյոք ճիշտ են 
սպա ռող նե րը ի րենց բո ղոք նե րում, թե՞ դրանք ան հիմն են և պայ մա նա վոր ված են 
սպա ռող նե րի տեխ նի կա կան ոչ բա վա րար տե ղե կաց վա ծու թյամբ: 

 Ա նհ րա ժեշտ է մեկ նա բա նու թյուն նե րում բա ցատ րու թյուն տալ բա ցա սա կան 
հրա պա րա կում նե րի վե րա բե րյալ . պար զա բա նել նո րա գույն տեխ նո լո գի ա կան 
սար քա վոր ման աշ խա տան քի տեխ նի կա կան կող մը, թե ի նչ պի սի բար դու թյուն
ներ կա րող են ա ռա ջա նալ նրա աշ խա տան քի ըն թաց քում՝ պայ մա նա վոր ված 
օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով: 

 Նա խա ձեռ նել սոց ցան ցե րում կամ բլոգ նե րում դրա կան հրա պա րա կում ներ: 
 Ա նց կաց նել հրա պա րա կում նե րի հա ջորդ մո նի թո րին գը՝ բա ցա սա կան ար ձա

գանք նե րի ա րագ վե րաց ման նպա տա կով: 

Ա նն շան հետ ևանք ներ. հա վա նա կան ռիս կեր 

ԶԼՄ–նե րում նոր ապ րան քա տե սա կի աշ խա տան քի վե րա բե րյալ բա ցա սա կան 
հրա պա րա կում ներ 

 Ա նց կաց նել ԶԼՄ–նե րի, սոց ցան ցե րի, բլոգ նե րի մշ տա դի տար կում՝ բա ցա հայ տե
լու հա մար բա ցա սա կան հրա պա րա կում նե րը, ար տատ պում նե րը և բա ցա սա կան 
տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մը: 

 Գ նա հա տել հրա պա րա կում նե րի բնույ թը: Հրա պա րա կում նե րի քա նա կա կան և 
ո րա կա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա սահ մա նել նրանց ազ դե ցու թյու նը ըն կե
րու թյան վար կա նի շի վրա: 

 Պար զա բա նել, թե որ քա նով են լրագ րող նե րի պն դում նե րն ի րա վա ցի, ա րդյոք 
հիմն ված են փաս տե րի՞ վրա, թե՞ գնա հա տո ղա կան բնույթ ու նեն՝ պայ մա նա վոր
ված լրագ րող նե րի՝ թե մայի և ապ րան քա տե սա կի մա սին ան գի տու թյամբ: 

 Կապ հաս տա տել հրա պա րակ ման, ռա դի ո– կամ հե ռուս տա սյու ժե ի հե ղի նա կի 
հետ: Բա ցատ րո ղա կան աշ խա տանք տա նել լրագ րո ղի հետ(բա ցատ րել նոր սար
քա վոր ման՝ աշ խա տան քի բո լոր նր բու թյուն նե րը): 

 Հ նա րա վո րու թյան սահ ման նե րում հաս նել նրան, որ հրա պա րա կու մը ջն ջեն առ
ցանց տար բե րա կից կամ էլ ո ւղ ղում ներ մտց նեն այն տեղ: 

Ա նն շան հետ ևանք ներ. քիչ հա վա նա կան ռիս կեր 

Սոց ցան ցե րում և ան ձնա կան բլոգ նե րում ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե րի բա
ցա սա կան ար ձա գանք ներ 

 Ա նց կաց նել ֆո րում նե րի և բլոգ նե րի մշ տա դի տար կում: 
 Հ րա պա րա կում նե րի քա նա կա կան և ո րա կա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա սահ

մա նել նրանց ազ դե ցու թյու նը ըն կե րու թյան վար կա նի շի վրա: 
 Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում հե ռաց նել բա ցա սա կան ար ձա գան քը: 
 Զ րույց ան ցկաց նել աշ խա տա կից նե րի հետ՝ նմա նա տիպ ար ձա գան քի պատ ճա ռը 

բա ցա հայ տե լու նպա տա կով: 

Ն վա զա գույն հետ ևանք ներ. հա վա նա կան ռիս կեր 

Բա ցա սա կան հրա պա րա կում ներ՝ կապ ված նո րա գույն տեխ նո լո գի ա կան սար
քա վոր ման աշ խա տան քի տեխ նի կա կան թե րու թյուն նե րի հետ սար քի պաշ տո
նա կան գոր ծարկ ման կամ պաշ տո նա կան ան ձանց այ ցե լու թյան ժա մա նակ։

 Ա նց կաց նել ԶԼՄ–նե րի մշ տա դի տար կում, բա ցա հայ տել հրա պա րա կում նե րի և 
ար տատ պում նե րի քա նա կը: 

 Գ նա հա տել հրա պա րա կում նե րի բնույ թը: Հրա պա րա կում նե րի քա նա կա կան և 
ո րա կա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա սահ մա նել նրանց ազ դե ցու թյու նը ըն կե
րու թյան վար կա նի շի վրա: 

 Ան ձամբ բա ցատ րա կան զրույց ան ցկաց նել կար ևոր լրագ րող նե րի հետ, բա ցատ
րու թյուն տալ նոր սար քա վոր ման աշ խա տան քի տեխ նի կա կան թե րու թյուն նե րի 
պատ ճա ռի վե րա բե րյալ: 

 Նա խա ձեռ նել դրա կան հրա պա րա կում ներ, ձայ նա– և տե սա սյու ժե ներ: 
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Ն վա զա գույն հետ ևանք ներ. հա վա նա կան ռիս կեր 

ԶԼՄ–նե րում ըն կե րու թյան թոփ–մե նե ջեր նե րի վե րա բե րյալ բա ցա սա կան հրա
պա րա կում ներ 

 Ա նց կաց նել ԶԼՄ–նե րի, սոց ցան ցե րի, բլոգ նե րի մշ տա դի տար կում բա ցա սա կան 
հրա պա րա կում նե րը և դրանց տա րա ծու մը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով:

 Գ նա հա տել հրա պա րա կում նե րի բնույ թը: Հրա պա րա կում նե րի քա նա կա կան և 
ո րա կա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա սահ մա նել նրանց ազ դե ցու թյու նը ըն կե
րու թյան վար կա նի շի վրա: 

 Հաս նել նրան, որ հրա պա րա կու մը հերք վի: 
 Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում նա խա ձեռ նել նույն պար բե րա կա նում ըն կե րու թյան և 

նրա խոս նակ նե րի վե րա բե րյալ դրա կան հրա պա րա կում ներ: 
 Ա նց կաց նել ոչ պաշ տո նա կան հան դի պում ներ այլ լրատ վա մի ջոց նե րի լրագ րող նե

րի հետ ըն կե րու թյան հան դեպ հա վա տար մու թյան պահ պան ման նպա տա կով: Նա
խա ձեռ նել դրա կան հրա պա րա կում ներ այլ հե ղի նա կա վոր պար բե րա կան նե րում: 

Ն վա զա գույն հետ ևանք ներ. քիչ հա վա նա կան ռիս կեր 

Նոր սար քա վոր ման աշ խա տան քի վե րա բե րյալ փոր ձա գետ նե րի բա ցա սա կան 
ար ձա գանք ներ 

 Ա նց կաց նել ԶԼՄ–նե րի, սոց ցան ցե րի, բլոգ նե րի մշ տա դի տար կում բա ցա սա կան 
հրա պա րա կում նե րը և դրանց տա րա ծու մը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով:

 Գ նա հա տել հրա պա րա կում նե րի բնույ թը: Հրա պա րա կում նե րի քա նա կա կան և 
ո րա կա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա սահ մա նել նրանց ազ դե ցու թյու նը ըն կե
րու թյան վար կա նի շի վրա: 

 Ե թե ի րա վի ճա կը թույլ է տա լիս, փոր ձա գետ նե րի հետ ոչ պաշ տո նա կան զրույց
նե րում բա ցա հայ տել նման գնա հա տա կա նի պատ ճառ նե րը: 

 Ոչ պաշ տո նա կան հան դի պում ներ ան ցկաց նել լրագ րող նե րի հետ՝ հրա պա րա
կում նե րի բնույ թը փո խե լու կամ դրանք հեր քե լու նպա տա կով: 

 Ա նց կաց նել բա նակ ցու թյուն ներ ո լոր տի այլ հե ղի նա կա վոր փոր ձա գետ նե րի հետ 
մի շարք դրա կան հրա պա րա կում ներ նա խա ձեռ նե լու նպա տա կով: 

Ծայ րա հեղ հետ ևանք ներ. հա վա նա կան ռիս կեր 

ԶԼՄ–նե րում կամ հան րա հայտ բլոգ նե րում պե տա կան պաշ տո նյա նե րի հետ 
ըն կե րու թյան ու նե ցած հնա րա վոր կա պի վե րա բե րյալ բա ցա սա կան հրա պա րա
կում նե րի շարք: 
Ն ման հրա պա րա կում նե րը կա րող են է ա կան հար ված հասց նել ըն կե րու թյան 
վար կա նի շին, ե թե նոր ապ րան քի աշ խա տան քն ըն թա նա մշ տա կան տեխ նի կա
կան թե րու թյուն նե րով: 

 Ա նց կաց նել ԶԼՄ–նե րի, սոց ցան ցե րի, բլոգ նե րի մշ տա դի տար կում բա ցա սա կան 
հրա պա րա կում նե րը և դրանց տա րա ծու մը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով:

 Գ նա հա տել հրա պա րա կում նե րի բնույ թը: Հրա պա րա կում նե րի քա նա կա կան և 
ո րա կա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա սահ մա նել նրանց ազ դե ցու թյու նը ըն կե
րու թյան վար կա նի շի վրա: 

 Մա մու լի ծա նու ցում ներ թո ղար կել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք
նե րի վե րա բե րյալ: 

 Ներգ րա վել ո լոր տի փոր ձա գետ նե րի՝ քա ղա քների զար գաց ման մեջ 
ընկերության օգ տա կար ներդ րում նե րի վե րա բե րյալ դրա կան ար ձա գանք ներ 
նա խա ձեռ նե լու նպա տա կով: 

 Սոց ցան ցե րում և բլոգ ո լոր տում ակ տիվ աշ խա տանք՝ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու
թյան վե րա բե րյալ դրա կան հի շե ցում ներ նա խա ձեռ նե լու նպա տա կով: 

Նա խա ձեռ նել ա ռա ջա տար մաս նա գի տաց ված ԶԼՄ–նե րում ըն կե րու թյան վե րա բե
րյալ դրա կան հրա պա րա կում ներ: 

Ծայ րա հեղ հետ ևանք ներ. հա վա նա կան ռիս կեր 

ԶԼՄ–նե րում բա ցա սա կան հրա պա րա կում ներ՝ նո րա գույն տեխ նո լո գի ա կան ար
տադ րան քի մա տա կա րա րի ը նտ րու թյան տեն դե րի ան ցկաց ման վե րա բե րյալ: 
Նմա նա տիպ հրա պա րա կում նե րը կա րող են է ա կան հար ված հասց նել ըն կե րու
թյան վար կա նի շին, ե թե նոր ապ րան քի աշ խա տան քը ըն թա նա մշ տա կան տեխ
նի կա կան թե րու թյուն նե րով: 

 Ա նց կաց նել ԶԼՄ–նե րի, սոց ցան ցե րի, բլոգ նե րի մշ տա դի տար կում՝ բա ցա սա կան 
հրա պա րա կում նե րը և դրանց տա րա ծու մը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով:

 Գ նա հա տել հրա պա րա կում նե րի բնույ թը: Հրա պա րա կում նե րի քա նա կա կան և 
ո րա կա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա սահ մա նել նրանց ազ դե ցու թյու նը ըն կե
րու թյան վար կա նի շի վրա: 

 Թո ղար կել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ մա
մու լի ծա նու ցում ներ: 

 Նա խա պատ րաս տել տե ղե կատ վա կան հայ տա րա րու թյուն ներ կար ևոր լրագ րող
նե րի հա մար՝ տեխ նի կա կան խա փա նում նե րի պատ ճառ նե րի բա ցատ րու թյամբ և 
նրա մա սին, թե ե րբ կվե րաց վեն այդ թե րու թյուն նե րը: 

 Ա նձ նա կան զրույց ան ցկաց նել կար ևոր լրագ րող նե րի հետ, տե ղե կաց նել նրանց 
տեխ նի կա կան թե րու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի և դրանք վե րաց նե լու ժամ կետ նե
րի մա սին: 

 Նա խա ձեռ նել ԶԼՄ–նե րում դրա կան հրա պա րա կում ներ: 
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Հա ղոր դակ ցու թյան բո լոր մի ջոց նե րում հրա պա րա կել տե ղե կատ վու թյուն տեն դե
րի հան րայ նու թյան վե րա բե րյալ, ո րը ան ց է կաց վել ե րկ րի օ րենսդ րա կան նոր
մե րի հա մա ձայն, ի նչ պես նաև  տե ղե կատ վու թյուն մա տա կա րա րի ը նտ րու թյան 
թա փան ցի կու թյան մա սին: 

Ծայ րա հեղ հետ ևանք ներ. քիչ հա վա նա կան ռիս կեր 

Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ ԶԼՄ–նե րի և գոր ծըն կեր նե րի բա ցա
սա կան ար ձա գանք ներ 

 Ա նց կաց նել ԶԼՄ–նե րի, սոց ցան ցե րի, բլոգ նե րի մշ տա դի տար կում՝ բա ցա սա կան 
հրա պա րա կում նե րը և դրանց տա րա ծու մը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով:

 Գ նա հա տել հրա պա րա կում նե րի բնույ թը: Հրա պա րա կում նե րի քա նա կա կան և 
ո րա կա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա սահ մա նել նրանց ազ դե ցու թյու նը ըն կե
րու թյան վար կա նի շի վրա: 

 Ե թե ի րա վի ճա կը թույլ է տա լիս, փոր ձա գետ նե րի հետ ոչ պաշ տո նա կան զրույց
նե րում բա ցա հայ տել նման գնա հա տա կա նի պատ ճառ նե րը: 

 Լ րագ րող նե րի հետ ան ցկաց նել ոչ պաշ տո նա կան հան դի պում ներ բա ցա սա կան 
նյու թի հերք ման նպա տա կով: 

 Նա խա ձեռ նել պաշ տո նա կան ԶԼՄ–նե րում այլ գոր ծըն կեր նե րի դրա կան ար ձա
գանք նե րի հրա պա րա կում: 

 Հա մա տեղ մա մու լի ծա նու ցում թո ղար կել այն գոր ծըն կեր նե րի հետ, ո ւմ հետ ծա
վալ վել է հա ջող հա մա գոր ծակ ցու թյուն, և ով քեր գոհ են ըն կե րու թյան հետ աշ խա
տան քի ար դյունք նե րից: 
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Օգ տա գոր ծե՞լ ա րդյոք նա մա կագ րա կան կայ քեր  
կոր պո րա տիվ շփ ման մեջ 

Հա մա ձայ նեք, որ ար դեն դժ վար է կյան քը պատ կե րաց նել ա ռանց WhatsApp, Telegram, 
Skype, Viber, Facebook Messenger  և այլ հա ղոր դակ ցա կան կայ քե րի: Դրանք օգ տա կար 
են ոչ մի այն ան ձնա կան շփ ման, այլև ներ կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան հա մար: 
PR մաս նա գե տը պետք է հետ ևի նո րա գույն  տեխ նո լո գի ա նե րի՝ ՆՏ–ի վեր ջին նո րու
թյուն նե րին, կա պե րի նոր մի ջոց նե րին, որ պես զի պար զի՝ որ քա նով են դրանք հար
մար իր աշ խա տան քին: 

Տե ղե կու թյուն նե րի ա րագ փո խա նա կու մը, ըն կե րու թյան ներ սում ը նդ հա նուր հա
ղոր դակ ցու թյան պահ պա նու մը, բաց թա փան ցիկ մթ նո լոր տի ստեղ ծու մը, ի հար կե, 
հա ղոր դակ ցա կան կայ քե րի ա ռա վե լու թյուն ներն են: Սա կայն աշ խա տա կազ մի մեր
ձեց ման նման ձևա չա փը ու նի նաև իր նր բու թյուն նե րը: Ե կեք դի տար կենք, թե ի նչ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ու նի ներ կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցա կան չաթը՝ որ պես ըն
կե րու թյան PR–ա ռա ջըն թա ցի և ոչ պա կաս կար ևոր թի րա խային խմ բի՝ ըն կե րու թյան 
աշ խա տա կից նե րի հետ աշ խա տան քի մաս: 

Ներ կոր պո րա տիվ չա թե րը հատ կա պես կար ևոր են ա րագ զար գա ցող և մեծ ըն կե րու
թյուն նե րի հա մար: Այն տեղ, որ տեղ 30–ից ա վե լի մարդ կա, հնա րա վոր է՝ հա ղոր դակ ցու
թյան մեջ թե րու թյուն ներ գրանց վեն: Ա վե լի լավ է ստեղ ծել նեղ մաս նա գի տաց ված չա թեր, 
քան ներգրավել աշխատակիցների, որոնց կարծիքը կարևոր չէ: Դրա հա մար չա թե րը 
պետք է տա րան ջա տել ոչ մի այն գոր ծա ռույթ նե րի տե սան կյու նից, այլև նա խագ ծե րով 
պայ մա նա վոր ված: Ե թե չա թում 60 մար դուց ա վե լի է, և նրանց մի մասն ան մի ջա կան 
կապ չու նի չա թի բո վան դա կու թյան հետ, գոր ծի քի ար դյու նա վե տու թյու նը նվա զում է: 

Կա րե լի է չա թե րը ստեղ ծել ը ստ բա ժին նե րի, օ րի նակ վա ճառ քի բաժ նի, PR բաժ նի կամ 
մար քե թո լոգ նե րի բաժ նի չաթ: Կա րե լի է ստեղ ծել նաև ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր չաթ, որ
տեղ կներգ րավ վեն բո լոր աշ խա տա կից նե րը, բայց տե ղադ րել այն տեղ իս կա պես կար ևոր 
տե ղե կու թյուն ներ յու րա քան չյու րին վե րա բե րող, ոչ թե տե ղա կան նո րու թյուն նե րի սպամ–
հ ղում ներ: Խո շոր ըն կե րու թյուն նե րում նաև նպա տա կա հար մար է ստեղ ծել են թա բա ժին
նե րի ղե կա վար նե րի միջև չա թեր և ղե կա վար նե րի ու ստո րադ րյալ նե րի հա մար չա թեր: 
Կոր պո րա տիվ չա թե րը լուրջ վտանգ են պա րու նա կում: Օ րի նակ այն, որ աշ խա տա կի ցը 
կա րող է աշ խա տան քային ժա մա նա կը ծախ սել հա րյու րա վոր, նույ նիսկ հա զա րա վոր 
հրա պա րա կում ներ կար դա լու վրա: Այդ վտան գը կա րե լի է նվա զա գույ նի հասց նել՝ չա թից 
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օ գտ վե լու կա նոն ներ սահ մա նե լով: Կա րե լի է սահ մա նել կա նոն մի այն աշ խա տան քային 
ժա մե րին չա թում գտն վե լու վե րա բե րյալ՝ ը նդ ո րում չպա հան ջե լով աշ խա տակ ցից միշտ 
ներ կա գտն վել չա թում: Դրան ա վե լաց րած՝ շուր ջօ րյա նա մա կագ րու թյու նը կա րող է ղե
կա վա րու թյան մոտ թյուր տպա վո րու թյուն ստեղ ծել ստո րադ րյալ նե րի աշ խա տան քի վե
րա բե րյալ: Չա թե րը, ի նչ պես նաև սմարթ ֆոն նե րի նա մա կագ րա կան հնա րա վո րու թյուն
նե րը հար մար են բուռն գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու հա մար: Սա կայն աշ խա տա կից նե րը, 
ա նընդ հատ շեղ վե լով կոր պո րա տիվ չա թե րի վրա, հնա րա վոր է՝ չկա րո ղա նան հասց նել 
ի րենց հիմ նա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րել: Այս տեղ կար ևոր է հա վա սա րակշ
ռու թյան պահ պա նու մը: Խոր հուրդ եմ տա լիս ղե կա վար նե րին ը նդ հա նուր չա թում ա նու
նով դի մել կոնկ րետ աշ խա տակ ցի (նման գոր ծա ռույթ ու նի օ րի նակ Telegram–ը): 

Աշ խա տան քային չա թը պար տա դիր պետք է ղե կա վար ու նե նա: Կա րիք չկա, որ նա ար
ձա գան քի բո լոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րին, սա կայն նա պետք է մուտ քի հնա րա վո րու
թյուն ու նե նա չաթ: Դա նախ ևա ռաջ կար գա պա հու թյուն կմտց նի խմ բի գոր ծու նե ու թյան 
մեջ և կօգ նի ղե կա վա րին ար դյու նա վետ կեր պով վե րահս կե լու ստո րադ րյալ նե րի աշ խա
տան քը և, որ ա մե նա կար ևորն է, կզ գա աշ խա տա կազ մի ը նդ հա նուր տրա մադ րու թյու նը: 

Ի նչ պես կար գա վո րել հա ղոր դակ ցու թյու նը 

Ոչ պաշ տո նա կան և խիստ աշ խա տան քային շփ ման միջև հա վա սա րակշ ռու թյուն 
պահ պա նե լը շատ դժ վար է: Ա վե լի լավ է կոր պո րա տիվ չա թը թո ղար կե լուց ա ռաջ 
վար քի կա նոն ներ սահ մա նել: Օ րի նակ՝ թե ի նչ կա րե լի է գրել, ի նչ՝ ոչ, ի նչ պի սի նկար
ներ, թե մա ներ, տե ղե կու թյուն ներ կա րե լի է տե ղադ րել, և ին չը ցան կա լի չէ: 

Կոր պո րա տիվ չա թում շփ վե լիս մի՛ մո ռա ցեք հե ռաց նել նախ կին աշ խա տա կից նե րին, 
այ լա պես նրանք կտես նեն նա մա կագ րու թյու նը և կտե ղե կա նան բո լոր ներ քին գաղտ
նիք նե րին, ու հնա րա վոր է՝ վնա սեն ըն կե րու թյա նը: Հատ կա պես դա վե րա բե րում է 
կոնֆ լիկ տի հետ ևան քով աշ խա տան քից հե ռաց ված նախ կին գոր ծըն կեր նե րին: Ա վե լի 
լավ է մշա կել նախ կին աշ խա տա կից նե րին չա թից հե ռաց նե լու հա մա կարգ, այդ ժա
մա նակ վտանգ նե րը է ա կա նո րեն կն վա զեն: Ո րոշ նա մա կագ րա կան կայ քե րում կան 
չա թեր, ո րոնք ու նեն տե ղե կու թյու նը հե ռաց նե լու ժա մա նա կա ցույց ներ . դրանք շատ 
հար մար են գաղտ նի տե ղե կու թյուն նե րի քն նարկ ման հա մար: Պա տա հում են նաև այլ 
մանր տհաճ ի րա վի ճակ ներ: Օ րի նակ՝ PR մաս նա գե տը կամ SMM–մե նե ջե րը ե ղել է 
բո լոր ներ կոր պո րա տիվ չա թե րի ադ մի նիստ րա տո րը: Նա ա զատ վել է աշ խա տան քից 
և գոր ծըն կեր նե րից ոչ մե կին չի նշա նա կել իր փո խա րեն: Ստաց վում է՝ ոչ ոք ադ մի
նիստ րա տո րի ի րա վունք ներ չու նի, և ստիպ ված պետք է չա թե րը նո րից ստեղծ վեն: 
Այդ պատ ճա ռով էլ շատ կար ևոր է, որ հենց սկզ բից ադ մի նիստ րա տո րի ի րա վունք ներ 
տր վեն նաև պա տաս խա նա տու այլ աշ խա տա կից նե րի, օ րի նակ՝ PR բաժ նի տնօ րե նին 
կամ մար քե թին գի տնօ րե նին:
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KPI–ին PR–ո ւմ. ինչ պես գնա հա տել ար դյու նա վե տու թյու նը

Չա փա զանց դժ վար է PR–մաս նա գե տի հա մար KPI –ը հաշ վե լը: Իմ կար ծի քով՝ PR–
մաս նա գե տի KPI–ը հաշ վարկ վում է ըն կե րու թյան ղե կա վա րի կամ խոս նա կի սուբյեկ
տիվ գնա հա տա կա նի հի ման վրա: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա մե նամ սյա վեր լու ծա կան և քա
նա կա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի պատ րաս տու մը ոչ ոք չի չե ղար կել, և PR մաս նա գե
տի հա մար կար ևոր է իր աշ խա տան քի ար դյունք նե րը վի ճա կագ րու թյան տես քով ի մի 
բե րել կա րո ղա նա լը, որ պես զի ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ տա գոր ծի այն որ պես 
փաս տարկ: Ներ կա յաց նենք ըն կե րու թյան դրա կան վար կա նի շի ձևա վոր ման գոր ծում 
PR բաժ նի աշ խա տան քի գնա հատ ման մե թոդ նե րը:

1. Քա նա կա կան վեր լու ծու թյուն. ԶԼՄ–նե րի մշ տա դի տար կում
Հաշ վարկ վում է ա մս վա ըն թաց քում ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ հրա պա րա կում նե րի 
քա նա կը: Հրա պա րա կում նե րի մեծաքանակ լինելը ղե կա վար նե րի մեծ մասի վրա 
մո գա կան ազ դե ցու թյուն է թող նում: Դա PR մաս նա գե տի աշ խա տան քի գնա հատ ման 
քիչ թե շատ պարզ ու հաս կա նա լի չա փա նիշն է: Հա մե մա տու թյան հա մար PR մաս
նա գե տը կա րող է ներ կա յաց նել մր ցա կից ըն կե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հրա պա րա
կում նե րի քա նա կը, հատ կա պես, ե րբ հա մե մատ վող թվե րը իր օգ տին են: Ի սկ հրա
պա րա կում նե րի քա նա կով մր ցա կից նե րին զի ջե լը կա րող է սե փա կան աշ խա տան քի 
կա տա րե լա գործ ման ա ռիթ դառ նալ: Հրա պա րա կում նե րը հաշ վե լու հա մար կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել «Яндех .Новости»–ն կամ « Google . Новости»–ն:

2. Հի շա տա կու թյան ին դեքս
Հի շա տա կու թյան ին դեք սը ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում ըն կե րու թյան պաշ տո
նա կան տե ղե կու թյուն նե րի ար տատ պում նե րի մի ջին քա նակն է: Տվյալ ցու ցա նի շի 
օգ նու թյամբ կա րե լի է վեր լու ծել ըն կե րու թյան նո րու թյուն նե րի հան դեպ ԶԼՄ–նե րի 
հե տաքրքր վա ծու թյան մա կար դա կը, ի նչ պես նաև մա մու լի ծա ռա յու թյան լրատ վա կան 
ա ռա քում նե րի ո րա կը: Տվյալ KPI–ը դուք կա րող եք այս պես հաշ վել . ըն կե րու թյան 
պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր քա նա կը պետք է բա ժա նել այդ 
հայ տա րա րու թյուն նե րի ար տատ պում նե րի ը նդ հա նուր քա նա կի վրա:

3. PR Value
PRV–ն ցույց է տա լիս, թե ի նչ կար ժե նար ձեր ըն կե րու թյան գո վազ դը այն լրատ վա
մի ջո ցում, որ տեղ տե ղադր ված է ձեր ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ նյու թը կամ ըն կե րու
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թյան խոս նա կի մեկ նա բա նու թյամբ հրա պա րա կու մը: Սա կայն շատ փոր ձա գետ ներ 
նշում են, որ մար դիկ հոգ նել են գո վազդ նե րից, և այն ար դեն այն քան էլ ար դյու
նա վետ չէ, ի նչ պես ա ռաջ: Այդ պատ ճա ռով էլ մա մու լում խոս նա կի՝ որ պես ո լոր տի 
փոր ձա գե տի մեկ նա բա նու թյուն նե րի կամ ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ նշում նե րի 
պար բե րա բար հրա պա րա կու մը այ սօր ա վե լի է գնա հատ վում, քան թեր թի ո ղջ 
է ջով մեկ տպագր ված գո վազ դը: Ահա թե ինչու այդ մե թո դը կա րե լի է օգ տա գոր
ծել, որ պես զի ցույց տր վի ղե կա վա րու թյա նը, թե ի նչ կար ժե նար գո վազ դի տե
ղադ րու մը պար բե րա կա նում՝ ը նդ գծե լով, որ դուք ա պա հո վում եք նույն պար բե
րա կա նում հայ տա րա րու թյուն նե րի ան վճար տե ղադ րում: PRV–ն կա րե լի է հաշ վել 
պար բե րա կա նի գնացուցակի (price list) հի ման վրա:

4. Կայ քի այ ցե լու թյուն նե րի հաճախականությունը
Կայ քի այ ցե լու թյուն նե րի հաճախականությունը ի նչ–որ չա փով կա րող է դառ նալ PR 
ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ: Թե պետ դա մեծ հաշ վով հա մա ցան ցային մար քե թո
լոգ նե րի նվա ճումն է, բայց շնոր հիվ PR ջան քե րի և գրա գետ քո փի րայ թի՝ կայ քի այ ցե
լու թյուն նե րի քա նա կը կա րող է ա ճել, ին չը կա րող է դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
վա ճառ քի վրա, սա կայն չի կա րե լի այդ չա փա նի շը ան կյու նային հա մա րել: Դա ա վե լի 
շուտ ա նուղ ղա կի ցու ցա նիշ է:

5. Մեջ բեր վող խոս քի չափաբաժինը 
Խոս նա կը ըն կե րու թյան դեմքն է: Շատ հա ճախ բրեն դը ա սո ցի աց վում է նրա ղե կա
վա րի հետ: Դա հատ կա պես վե րա բե րում է բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տին: Այդ 
պատ ճա ռով էլ խոս նա կի մեջ բե րում նե րի հրա պա րա կում նե րի քա նա կը նույն պես 
կա րե լի օգ տա գոր ծել PR աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը գնա հա տե լու հա մար: 
Հաշ վել կա րե լի է այս պես՝ վերց նել խոս նա կի մեջ բե րում նե րի և ըն կե րու թյան մա սին 
հրա պա րա կում նե րի ը նդ հա նուր քա նա կի հա րա բե րակ ցու թյու նը տո կոս նե րով: 

Փորձագետների կարծիքները 
ընկերության վարկանիշի  
ձևավորման և PR մասնագետների 
արհեստավարժության վերաբերյալ 

Ռոման Ռոժկով
«Коммерсантъ» թերթի թղթակից 

Ընկերության վարկանիշը ստեղծվում է աստիճանաբար, քայլ առ քայլ, բայց նրա 
անկումը տեղի է ունենում մեկ վայրկյանում: Ցանկացած հանրային ելույթի չի 
կարելի լուրջ չվերաբերվել: Բացթողումները միանգամից զգալ կտան: Ընկերության 
աշխատակիցների կամ հենց իր՝ ընկերության մասնակցությամբ վիճահարույց 
իրավիճակների բացակայությունը խոսում է այն մասին, որ PR–ի աշխատանքում 
ամեն ինչ կարգին է: Իսկ եթե ինչ–որ բան այնպես չէ, ապա ճիշտ ռազմավարությունը 
հնարավորինս թափանցիկ աշխատանքը և գործողությունների պատճառների 
բացատրությունն է: Չկա ավելի վատ բան, երբ ընկերությունը հրաժարվում է 
մեկնաբանություններից՝ ստիպելով, որ իր փոխարեն դա անեն ուրիշները: Եթե 
PR–մասնագետն անցանկալի հրապարակման պատճառով վիճում է լրագրողի 
հետ՝ փոխանակ խնդրի լուծում փնտրելու, դա վկայում է այն մասին, որ նա 
արհեստավարժ չէ: Եվս մեկ բացահայտ թերություն՝ լրատվամիջոցի ֆորմատի 
վերաբերյալ անտեղյակությունը: PR մասնագետը պետք է տեղյակ լինի, թե ինչ 
թեմաներ է շոշափում այս կամ այն լրատվամիջոցը, և ըստ դրա տեղեկություններ 
տրամադրի նրանց:

Եկատերինա Տուրցևա
«Acronis» ընկերության 
կորպորատիվ հաղորդակցության գծով տնօրեն 

Ես չգիտեմ կատարյալ վարկանիշ ունեցող որևէ ընկերություն: Նույնիսկ եթե մեծ 
գումար ներդրվի PR–ի և մարքեթինգի մեջ, միևնույն է, հնարավոր չէ կատարյալ 
վարկանիշ ստեղծել: 

PR մասնագետի աշխատանքի մեջ կարևոր է ընկերության խոսնակի և լրագրողների, 
բլոգերների միջև լավ հարաբերություններ ստեղծելը: Ոչ պաշտոնական 
հանդիպումներ, մամուլի ասուլիսներ, կլոր սեղաններ . այս ամենի հետևում PR 
մասնագետի կատարած հսկայական աշխատանքն է: Ընդ որում՝ կարևոր է, որ 
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նման տիպի միջոցառումները չծանրաբեռնեն տեղեկատվությամբ, այլ պայմաններ 
ստեղծեն բարեկամական շփման համար: Համարում եմ նաև, որ չի կարելի շուկայի 
գործընկերների մասին քննարկել կուլիսներում՝ ո՛չ PR մասնագետների մասին, ո՛չ էլ 
լրագրողների: Նույնիսկ եթե վեճը սոցցանցերում է: Իհարկե, հնարավոր չէ բոլորի 
հետ լավ հարաբերություններ ունենալ, բայց «աղբը տնից չի կարելի հանել»: 

Եվս մի հետաքրքիր վիճակագրական բացահայտում եմ արել . սոցցանցերում 
ես ավելի քան 70 հազար հաղորդագրություն ունեմ: Ստացվում է, որ ողջ 
աշխարհի լրագրողների հետ իմ հաղորդակցությունը ես իրականացնում եմ 
սոցցանցերի միջոցով: 

Հետգ րու թյան փո խա րեն 

Հա յաս տա նի բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի շու կան դեռևս զար գաց ման փու լում է: Բո լոր 
նո րա րա րու թյուն նե րն ըն թա նում են հազ վա դեպ և չհա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե
րով: Ե րի տա սարդ գոր ծա րար նե րը պե տա կան, սո ցի ա լա կան կա ռույց նե րից ա ջակ ցու
թյուն չեն ստա նում: Նրանց հա մար կար ևոր է բիզ նես կազ մա կեր պե լը, որ պես զի մի
ան գա մից սկ սեն վաս տա կել, սա կայն նո րա րա րու թյուն նե րի և սթար թափ նե րի շու կան 
դա սա կան բիզ նե սից տար բեր վում է հենց նրա նով, որ նրանք կա րող են տա րի նե րով 
ապ րան քը գու մա րի չփո խար կել, թե պետ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րո շա կի պա հի ըն կե րու
թյու նը սկ սում է շա հույթ ա պա հո վել: 

Այ սօր Հա յաս տա նի բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տում չկան ձևա վոր ված են թա կա
ռուց վածք, նո րա րա րա կան մշա կույթ կամ կա յա ցած հա մայնք: Ա վե լին՝ չկա զար գա
ցած հար թակ, ո րը կմի ա վո րեր շու կայի բո լոր մաս նա կից նե րին՝ գոր ծա րար նե րին, 
ներդ րող նե րին, մեն թոր նե րին, որ տեղ որ հնա րա վոր կլի ներ կար ևոր կա պեր հաս տա
տել, փորձ ձեռք բե րել և գի տե լիք ներ փո խա նա կել: 

Պետք է ար ժա նին մա տու ցել պաշ տո նյա նե րին . նրանք մի շարք նա խա ձեռ նու
թյուն ներ են ա ռաջ քա շում օ րենսդ րա կան մա կար դա կով, սա կայն դա բա վա րար 
չէ: Պե տու թյու նը պետք է հա տուկ պայ ման ներ ստեղ ծի նո րա րա րա կան ձեռ նար
կում նե րի զար գաց ման հա մար: Բա ցի դրա նից, պե տու թյու նը պետք է ան մի ջա կա
նո րեն մաս նակ ցի սթար թափ նե րի ֆի նան սա վոր մա նը, ո րով հետև Հա յաս տա նում 
չկա ո ՛չ վեն թու րային շու կա, ո ՛չ բիզ նես–հ րեշ տակ նե րի ու ժեղ հա մայնք: Ի սկ օ տա
րերկ րյա ներդ րող նե րին կա րե լի է հա մո զել գու մար ներդ նել մի այն պե տա կան 
հա մա ֆի նան սա վոր ման պայ ման նե րում: Եվ դա ա կն հայտ տրա մա բա նա կան է . 
նրանք ու զում են կի սել ռիս կե րը պե տու թյան հետ: Ի սկ ե թե ին քը՝ պե տու թյու նը, 
պատ րաստ չէ ռիս կի դի մե լու, այդ դեպ քում ի ՞նչ ի մաստ կա, որ օ տա րերկ րյա 
ներդ րո ղը ամ բող ջո վին իր վրա վերց նի ռիս կե րը: 

Այն պի սի ե րկ րի հա մար, ի նչ պի սին Հա յաս տանն է, ո րը չու նի բնա կան ռե սուրս ներ, 
«ու ղեղ նե րի», նո րա րա րու թյուն նե րի մեջ ներդ րում ա նե լը գրե թե զար գաց ման մի ակ 
մի ջոցն է: Ո րով հետև գոր ծա րար հատ կա նիշ նե րով օ ժտ ված, խե լա ցի, տա ղան դա վոր 
մարդ կանց պա կաս Հա յաս տա նը չու նի: Ի սկ այ սօր հա մաշ խար հային շու կա յում շատ 
ծրագ րա վո րող ներ և ին տե լեկ տո ւալ աշ խա տան քի ո լոր տի մար դիկ պա հանջ ված են: 
Ու րեմն ին չո՞ւ չօգ տա գոր ծել ան գնա հա տե լի ռե սուր սը ի շահ ե րկրի:
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