
 

 

ԹՎԱՅԻՆ ՍԹՈՐԻԹԵԼԻՆԳ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ 

 

ՍԵՄԻՆԱՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

2019թ․Սեպտեմբերի 10-12 

ՄԵԴԻԱ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ․ 

Այս դասընթացը կօգնի լրագրողներին մշակել պատմություններ թվային հարթակների 

համար և ձևավորել բովանդակություն սոցիալական լրատվամիջոցների համար։ 

Դասընթացավարները կներկայացնեն նոր տեխնիկաներ և ծրագրեր սթորիթելինգը, 

բաշխումը և չափումը սոցիալական մեդիայի միջոցով բարելավելու համար։ Դասընթացի 

ընթացքում կուսումնասիրվի թվային և հեռարձակվող լրատվամիջոցների միջև եղած 

տարբերությունը, ինչպես նաև սոցիալական մեդիայի հարթակների զանազան կողմերն ու 
տեսակները։ Դասընթացը կներառի ցուցադրություններ, քննարկումներ, գործնական 

օրինակներ և վարժություններ: Աշխատանքային լեզուները լինելու են անգլերենն ու 

հայերենը (թարգմանությամբ)։ 

Դասընթացի վերջում լրագրողները կունենան ավելի խորը պատկերացում՝ 

- Ինչպե՞ս ստեղծել լավ պատմություն թվային հարթակներում։  

- Ի՞նչ պետք է արվի արդյունավետ բովանդակային ռազմավարություն մշակելու 

համար։ 

- Ի՞նչն է դարձնում բովանդակությունը նկատելի և ինչպե՞ս հասցնել 

ներգրավվածությունը առավելագույնի  

- Ի՞նչն է իրականում մարդկանց մոտիվացնում որպեսզի նրանք մեկնաբանություն 

թողնեն, կիսվեն կամ հավանեն գրառումը։ 

- Ինչպե՞ս մշակել բովանդակության բաշխման արդյունավետ ռազմավարություն 

Facebook-ում, Instagram-ում և YouTube-ում։ 

 

ՊԱՀՆԱՋՆԵՐ․ 

• Խնդրում ենք բերել Ձեզ հետ Ձեր սմարթֆոնը և/կամ թաբլեթը և ականջակալներ, եթե 

ունեք։ Նաև օգտակար կլինի լափթոփը նշումներ անելու համար։ 



 

• Խնդրում ենք ներբեռնել հետևյալ հավելվածները Ձեր սմարթֆոնի մեջ և հնարավորության 

դեպքում նախորոք ծանոթանալ դրանց հետ։  

-    iPhone – iMovie (անվճար), Phonto (անվճար) Quik (անվճար) 

-    Android – VideoShop Video Editor (անվճար), Phonto (անվճար), Quik (անվճար) 

• Բերել օրինակներ լրագրողական մուլտիմեդիայի աշխատանքներից (նկարներ, վիդեոներ, 

աուդիոներ, տեքստեր) խմբի հետ կիսվելու համար։ 

  

 

 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 9, ԿԻՐԱԿԻ 

16:00 – 20:00  ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՈՒՄ  

(որի մասին նախորոք կտեղեկացվի) ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ԿՈՂՄՈՐՈՇՈՒՄ 

 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10, ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ 

8:30 – 9:00 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔԵՐ: ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱԿՆԿԱԼԻՔՆԵՐ 

ԵՎ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ԸՆԹՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ 

9:00 – 10:30 
 
ՍԵՍՍԻԱ #1 

ԼՍԱՐԱՆԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍԱՅԹՆԵՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՄԵԴԻԱՅԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

• Սոցիալական մեդիայի ուսումնասիրություն․ Սոցիալական 
լրատվամիջոցների ընթացիկ միտումների, օգտագործողի 

սովորությունների և վարքագծի ակնարկ։ 
•  USAGM և այլ հետազոտություններ` Հայաստանում ԶԼՄ-ների 
սպառման վերաբերյալ (Վիդեո մարքեթինգի և Տեսանյութերի 

սպառման փոփոխվող միտումներ) 
•  Ինտերակտիվ դեպքերի ուսումնասիրություն. Լրագրողները 

քննարկելու են, թե ի՞նչն է բովանդակությունը դարձնում ավելի 
լավը և ինչպե՞ս ստեղծել այն։ Ինչպե՞ս բարելավել և 

օպտիմիզացնել բովանդակության համօգտագործելիությունն ու 
բացահայտելիությունը 
•  Սոցիալական մեդիայի հարթակներ (Facebook, Instagram, 

YouTube, OK.ru) և դրանց առաջնային լսարանի նկարագրություն 
• Անցում վիզուալներին․ Սոցիալական մեդիայում աչք գրավելու 
լավագույն փորձերը – Ինչպե՞ս պատմել պատմություն ընդամենը 

մեկ նկարի օգնությամբ   
•  Սոցիալական մեդիա ինֆլուենսերների ներկայացում 

•  Ինչե՞ր անել և չանել սոցիալական մեդիայում 
 
Դասաընթացավար՝  Ֆրանակ Վյաչորկա (USAGM) 



 

 

10:30 -10:45 Ընդմիջում 

10:45 – 12:00 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 2 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԱՏՄԵԼ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅՈՒՄ։ 
ՎԻԴԵՈ ՍԹՈՐԻԹԵԼԻՆԳԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ 

• Թվային սթորիթելինգի ֆորմատները՝ (Կարճ և ուղղահայաց 

վիդեո, Վիդեո՝ վերնագրերով, Հորզոնական պատմություններ, 
ամբողջական ֆորմատով սքրոլիթելինգ, Կառուցվածքային 

նորություններ, ուղիղ եթերում բլոգներ, բացված ցանկեր, 
տեղեկագրեր, ժամանակացույցեր, տվյալների վիզուալացում) 

• Մոտիվատորներ, ովքեր հիանալի պատմություններ են ստեղծում 
սոցիալական մեդիայի համար (բնավորություն, անակնկալներ, 

հիմնական տարրեր) 

•  Առավոտյան վարժություն․ Phonto (անվճար Apple և Android 
հավելված՝ նկարների վրա տեքստ ավելացնելու համար) 

• Սմարթֆոնով վիդեո և աուդիո նկարահանելու գործնական 
խորհուրդներ 

• Նկարահանումների հաջորդականություն․Շրջանակել և 

խմբագրել 
• Հարցազրույցների ձայնագրում․Ինչպե՞ս ստանալ լավ 

հնչյունավորում 
• Բեռնված լեզվի հետ կապված խնդիր - խուսափել սուբյեկտիվ 

ածականներից 
• Գործնական նկատառումներ․պահեստի կառավարում, 

մարտկոցի աշխատունակություն 

 
Դասաընթացավարներ՝ Իննա Դուբինսկի (USAGM), Ֆրանակ 

Վյաչորկա, Արմեն Թարջիմանյան (VOA) 
 

12:00 – 13:00 Ճաշի ընդմիջում 

13:00 – 15:00 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 3 

ԲՋՋԱՅԻՆՈՎ ՆԿԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՎՐԱ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ (Quik 
հավելված) 

Խմբային վարժություններ։ Սա գործնական սեսսիա է սմարթֆոնի 
օգտագործմամբ ֆոտոշարքեր, վիդեո և աուդիո պատրաստելու 
համար։ Պատմության համառոտ պլանավորումից և ավելի լավ 
տեսանյութեր խմբագրելու վերաբերյալ խորհուրդների 

քննարկումից հետո, ներկաները դուրս կգան փողոց՝ 
ստեղծագործական տեսանյութեր և լուսանկարներ ստանալու 
համար: Մենք կմշակենք դրանք Quik հավելվածով, որպեսզի 

ստանանք սոցիալական մեդիա ներբեռնման համար պատրաստի 
նյութեր։ 
 
Դասաընթացավարներ՝ Արմեն Թարջիմանյան, Ֆրանակ Վյաչորկա 

15:00 – 15:15 Ընդմիջում 

15:15 – 17:00 ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԵՎ ՄԻՄՅԱՆՑ ՀԵՏ ԿԻՍՎԵԼՈՒ ՍԵՍՍԻԱ 



 

 
ՍԵՍՍԻԱ # 4 

Մենք կկիսվենք տեսանյութերով, կվերանայենք սովորած նյութերը, 
և կքննարկենք երկրորդ օրվա դասընթացի նախագիծը 

 
Դասաընթացավարներ՝ Արմեն Թարջիմանյան, Ֆրանակ Վյաչորկա, 

Իննա Դուբինսկի 

 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 11, ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 

8:30 – 9:00  ԱՌԱՋԻՆ ՕՐՎԱ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ 

9:00 – 10:00 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 5 

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԷԹԻԿԱՆ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 
• Թվային լրատվամիջոցների հնարավորությունները և 

հնարավոր թերությունները 
• Լրատվամիջոցների էթիկան սոցիալական մեդիայի 

դարաշրջանում 
• Սոցիալական մեդիա և կեղծ նորություններ 

 
Դասաընթացավար՝ Իննա Դուբինսկի  

10:00 -10:15 Ընդմիջում 

10:15 – 12:00 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 6 

Ի՞ՆՉ Է ԿԵՂԾ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԱ ՍՏՈՒԳԵԼ: 
•  Ինչպե՞ս հասկանալ, որ դա կեղծ նորություն է 
•  Վստահելի աղբյուրներ 

•  Սոցիալական լրատվամիջոցների ստուգման սկզբունքները 
• Կեղծ պատկերները հայտնաբերելու ռազմավարություններ 

• Ստուգման գործիքներ 
• Առաջադրանք: Տարբերակել կեղծ նորությունը և նկարը 

իրականից 
 
Դասընթացավար՝  Արթուր Պապյան (RFE/RL) 

12:00 – 13:00 Ճաշի ընդմիջում 

13:00 – 15:45 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 7 

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ 
•  5-կադրի հաջորդականությունը և այլ ձևաչափեր 

•  Quik հավելվածի ներկայացում 

• Դուրս գալ փողոց հեռախոսի կամ թաբլեթի միջոցով 
պատմություն ձևավորելու նպատակով։ 
Մարդ-փողոցում, ապրելակերպ, առանձնահատկութուն կամ 
նույնիսկ ծանր նորություններ, կարող եք ընտրել յուրաքանչյուր 

գաղափար։ Հավաքել այն, ինչ հիմա հարկավոր է Ձեզ 
խմբագրելու համար 

• Օգտագործելով iMovie կամ Quik կամ VideoShop Video Editor 

հավելվածները, մենք կխմբագրենք պատմությունները՝ նոր 
facebook-յան խմբում հրապարակելու համար: 



 

 
Դասաընթացավար՝ Արմեն Թարջիմանյան  

15:45 – 16:00 Ընդմիջում 

16:00 – 16:45 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 8 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ FACEBOOK-Ի ՄԻՋՈՑՈՎ 

• Ինչպե՞ս է աշխատում facebook-ը – facebook-ի նորությունների 

բաժնի ալգորիթմի ուսումնասիրություն 
• Facebook-յան էջերի ստեղծման լավագույն օրինակները 

• Facebook-ի «ուղիղ եթեր» գործիքը 
• Լսարանի թիրախավորում facebook-ում – բովանդակության 

խթանումը դեպի ճիշտ լսարան 
• Արդյունավետ և հասցեավորված բովանդակության բաշխում 

• Ավանդական և սոցիալական մեդիայի հաշվետվության միջև 

տարբերությունը 
 
Դասաընթացավարներ՝ Արմեն Թարջիմանյան, Արթուր Պապյան 

16:45 – 17:00 ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐՎԱ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ՕՐՎԱ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 

 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12, ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 

8:30 – 9:00 ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐՎԱ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ 

9:00 – 9:45 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 9 

INSTAGRAM-Ը ՈՐՊԵՍ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

• Instagram-ը նորություններ տարածելու համար 

• Instagram-յան էջերի լավագույն օրինակները 
• Առաջադրանք – Instagram-ում բնօրինակ պատմվածքների 

հարմարեցում և հրապարակում   
 
Դասաընթացավարներ՝ Արմեն Թարջիմանյան, Արթուր Պապյան  

9:45 – 10:30 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 10 

YOUTUBE-Ը ՈՐՊԵՍ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

• YouTube-ի վիդեոների լավագույն օրինակները 

• Տեսանյութերի SEO  
• լսարանի թիրախավորումը YouTube-ում 

• YouTube-ը որպես հաջորդական բովանդակության բաշխման 
միջոց 

• Առաջադրանք - YouTube-ում բնօրինակ պատմվածքների 

հարմարեցում և հրապարակում   
   
Դասաընթացավարներ՝ Արմեն Թարջիմանյան, Արթուր Պապյան  

10:30 – 10:45 Ընդմիջում 

10:45 – 12:00 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 11 

FACEBOOK-Ը ԵՎ GOOGLE ANALYTICS-Ը, ՈՐՊԵՍ ԼՍԱՐԱՆԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ 
• Բովանդակության բաշխման վերլուծության facebook-յան 

լավագույն օրինակները 



 

• Facebook Audience Insights գործիքի օգտագործում 
• Լսարանի հետազոտություն Google Analytics-ի միջոցով 

• Առաջադրանք – լսարանի վերլուծություն Facebook Audience 
Insights գործիքի միջոցով  

• Առաջադրանք – լսարանի վերլուծություն Google Analytics-ի 

միջոցով 
 
Դասընթացավար՝ Արթուր Պապյան 

12:00 – 13:00 Ճաշի ընդմիջում 

13:00 – 14:30  
 
ՍԵՍՍԻԱ # 12 

ԹՎԱՅԻՆ ՍԹՈՐԻԹԵԼԻՆԳ 
• Փոքրիկ պատմության պլանավորում թվային հարթակների 

համար  

• Դուրս գալ փողոց հեռախոսի կամ թաբլեթի օգնությամբ 
պատմություն նկարելու համար  

• Հավաքել այն, ինչ հիմա Ձեզ հարկավոր է խմբագրելու համար 
• Օգտագործելով iMovie կամ Quik կամ VideoShop 

հավելվածները, խմբագրեք Ձեր պատմությունները՝ նոր 

facebook-յան խմբում հրապարակելու համար: 
 
Դասաընթացավար՝ Արմեն Թարջիմանյան  

14:30 – 14:45 Ընդմիջում 

14:45 – 16:15 
 
 
ՍԵՍՍԻԱ # 13 

ՑՈՒՑԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ 
Կիսվեք ձեր նախագծերով, մշակեք բաշխման և հանդիսատեսի 

ներգրավման պլաններ, և քննարկեք այլ բջջային հավելվածներ, 

նոր մեդիա գործիքներ և հավելումներ, որոնք 
պատմությունները կդարձնեն ավելի գրավիչ 
 
Դասաընթացավարներ՝ Իննա Դուբինսկի, Արթուր Պապյան, 

Արմեն Թարջիմանյան, Հարրի Թամրազյան (tbc) 

 

16:15 – 17:00 ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՍԵՐԹԻՖԻԿԱՏՆԵՐ ՇՆՈՐՀՈՒՄ 

17:00 ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԱՎԱՐՏ 

 



ԹՎԱՅԻՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ
մարկետինգևբաշխում



ՄԵՆՔ ԽՆԱՅՈՒՄ ԵՆՔ
նույնիսկ եթե կարող ենք ծախսել ավելին 



ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ/ՎՃԱՐՈՎԻ 

Google Adwords
FB/IG գովազդներ
VK գովազդների ֆոնդ
Վիդջեթների տեղադրում
վճարովի
համագործակցություններ



ՄԵՆՔ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ 
ԲԱՇԽՈՒՄԸ



անվճար համագործակցություններ
Ագրեգատորներ
Լրատվամիջոցների հովանավորչություն
Հրապարակայնություն
Զանգվածային հետևում
Խաչվող հրապարակումներ
Միկրոինֆլուենսերներ

ԱՆՎՃԱՐ



ՄԻ ՏԵՂԱԴՐԵՔ ԳՈՎԱԶԴ ՀԵՏԵՎՈՐԴՆԵՐ
ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

ՏԵՂԱԴՐԵՔ ԳՈՎԱԶԴ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ



Մենք հույսը դնում ենք 
ԹՎԵՐԻ ՎՐԱ 



ԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱԲԱՑԱՐՁԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

ԿԱՅՔԻ ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐ

ԷՋԻ ՀԱՎԱՆՈՒՄՆԵՐ                  

ՎԻԴԵՈ/ԱՈՒԴԵՈ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ                

ՓՈՍԹԻ ՈՐՈՆՈՒՄ       

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

․ԱՅՑԵԼՈՒՄՆԵՐ/ԷՋԻ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ   

․ԱՆՑԿԱՑՐԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ/ԷՋԻ 

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ ԱՄԵՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ  

․ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ/1000 

ԵՐԿՐՊԱԳՈՒ                                                                           

․ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԻ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ 10/30 

ՎԱՅՐԿՅԱՆ ԴԻՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ 

(միջինում) 



Մենք հաշվում ենք 
ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ 



ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՆ 

ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒ
ԹՅՈՒՆԸ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1000 ՀԵՏԵՎՈՐԴ
ՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ 
ՀԱՄԵՄԱՏԵԼԻ ԵՆ՝  
(FB,YT,VK,IG,WEB) 

ՆԵՐԳՐԱՎ
ՎԵԼ Է 

ՀԱՎԱՏԱ
ՐԻՄ Փ

Ո
Խ

Ա
ՐԿ

Ո
ՒՄ

Ն
Ե

ՐԸ
 

ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԳԻՆԸ, ՔԱՆԻ՞ ԿՈՆՏԱԿՏ, 
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԷՋԻ ԴԻՏԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՆԻ՞ 
ՍԵՂՄՈՒՄԻ ԿԱՐԻՔ ԿԱ ՀԱՎԱՏԱՐԻՄ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԵՎ 

ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԻ ՃԱՆԱՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԼՍԱՐԱՆԸ 

ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԻ 
ԼՍԱՐԱՆԸ 



Մենք չենք մրցակցում 
ԻՆՔՆԵՐՍ ՄԵԶ ՀԵՏ 



Հատվածավորված— թիրախային— հիպեր
տեղական



Մենք մեդիայի ոսկե 
դարաշրջանում ենք 



Առաջին անգամ դուք ունեք ամեն ինչ 
բովանդակությունը ստեղծելու, 

հրապարակելու և ուժեղացնելու համար։ 

Մենք ունենք բավականաչափ տվյալներ 
իմանալու համար, թե ինչ են ուզում 
մարդիկ, ինչպես հասնել նրանց այն 

հարթակներում, որտեղ նրանք ակտիվ են։



Մենք մեդիայի ոսկե 
դարաշրջանում ենք
Բայցմենքարդիականությանճգնաժամ

ենքապրում



ՀԵՏԵՎԵՔ ԱՐԴԻԱԿԱՆԻՆ
Հավելվածներ                                          
Հաղորդակցման հավելվածներ   
Չաթ բոտեր
iPad-ներ                                                                     
Slack-ի ինտեգրում                                     
Ինքնանվագարկվող տեսանյութեր               
Ուղղահայաց տեսանյութեր                 
Facebook-ի ուղիղ եթեր

Facebook Watch
360/AR/VR
Instagram Story-ներ                      
Ակնթարթային հոդվածներ                            
AMP                                                                 
Խելացի ժամացույցներ                                 
Facebook-ի նորությունների 
դաշտ

(ԲԱՅՑ ՄԵՆՔ ԱՅՍՕՐ ՉԵՆՔ ԽՈՍԻ 
ՍՐԱՆՑ ՄԱՍԻՆ)



ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
․Մասնագետները՝ ընդդեմ ամբոխի                 
․Զանգվածայինը՝ ընդդեմ խորշի                  

․Մեդիան՝ ընդդեմ հարթակի                             
․Բացը՝ ընդդեմ փակի                                      
․Բարքերը՝ ընդդեմ օրենքների                     
․Կապերը՝ ընդդեմ առանց կապերի                
․Փաթեթներն՝ ընդդեմ առանձնակիի
․Մարդը՝ ընդդեմ մեքենայի                           

․Մեխանիկականն՝ ընդդեմ ավտոմատացվածի
․Բովանդակությունն՝ ընդդեմ տարածման 

․Անվճարն՝ ընդդեմ վճարովիի



Շուկայի փոփոխությունները 
պահանջում են մեր 

արարքների և բերած 
արժեքների նոր 
սահմանումներ։



1. Մասնատում                                                        
2. Անհատականացում
3. Միկրոհամայնքներ







Մասսայական 
լրատվամիջոցներից մենք 
անցում ենք կատարում 
անհատականացված 

մեդիայի



ԱՇԽԱՏԵԼԻՆՖԼՈՒԵՆՍԵՐՆԵՐՀԵՏ
—համագործակցություն գոյություն
ունեցողներիհետ
—ստեղծել նորերը





ԵՎ կա մեկ ուրիշ խնդիր՝ քո 
ուշադրությունը գրավելը



Փաստերն ու ճշմարտությունը 
չեն դադարել գոյություն 

ունենալուց, ուղղակի դրանք 
այլևս չեն կարդում։



Խորշ համայնքների համար 
առանձնահատուկ 

բովանդակության ստեղծում



ՊՂՊՋԱԿՆԵՐԻ
ՖԻԼՏՐՈՒՄ



ԲՐԵՆԴ
ԱՎՈՐ
ՎԱԾ

ԱՐԴԻ
ԱԿԱՆ

ԱՐԴԻ
ԱԿԱՆ

ԱՐԴԻ
ԱԿԱՆ

ՏԱՐԱԾ
ՔԱՅԻՆ

ՏԱՐԱԾ
ՔԱՅԻՆ

ՏԱՐԱԾ
ՔԱՅԻՆ

ԵՆԹԱ
ԲՐԵՆ
ԴԱՎՈ
ՐՎԱԾ

ԵՆԹԱ
ԲՐԵՆ
ԴԱՎՈ
ՐՎԱԾ

ԱՆՀԱՏ
ԱԿԱՆ

ԱՆՀԱՏԱ
ԿԱՆ



ПРОТЕСТЫ В 
МИРЕ

РБ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА

1863ч
ВЯЧОРКА

СВАБОДА

ПАЦА ВАЦА
ЛОСІК

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹ
ՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹ
ՅՈՒՆ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ



Տեխնոլոգիան ինքնին 
խանգարող չէ: 

Բիզնեսի ամենամեծ 
սպառնալիքը՝ չկարողանալ 

տալ մարդկանց այն, ինչ 
ուզում են։



առաջ տանել նորարարությունը…

․Տարվելով խնդիրներով,                       ․Ստեղծելով 
շարունակական փորձի գործընթաց,                                               
․Խթանելով գործընթացը, այլ ոչ թե արդյունքները,                                            
․Նախագծելով որոշումների կայացումը



․ու՞մ համար է այս բովանդակությունը,  
․Ինչպե՞ս պետք է փնտրեմ այդ մարդուն,     
․Ինչպիսի՞ թիրախավորման տարբերակներ 
ունեմ,                                                                     
․Ի՞նչ եմ ցանկանում որպեսզի այդ մարդը 
անի այս բովանդակության հետ,                               
․Ինչպե՞ս պետք է սկսեմ խոսակցությունը այդ 
մարդու հետ,                                                         
․Ինչպե՞ս կարող եմ այդ մարդուն ներգրավել 
հավատարիմ հաճախորդների համայնք



․Ստուգե՛ք ձեր ենթադրությունները, թե որ ուղությամբ է 
գնում մեդիան,
․Փորձե՛ք ձեր հայտնաբերած խնդիրը,         
․Բարձրաձայնե՛ք ձեր կույր կետերը, ինչպես նաև ձեր 
նախագծերը,
․Մարտահրավեր նետե՛ք թիմին, որպեսզի հետ մղվեն,                                                                       
․Շփվե՛ք հաճախ և կանոնավոր,
․Կենտրոնացե՛ք ավարտի վրա,
․Իմացե՛ք, թե ինչը պետք գնահատել,
․Սահմանե՛ք չափումներ այն ամենի վրա, ինչը 
գնահատում եք



ԹՎԱՅԻՆՄԻՏՈՒՄՆԵՐ

1 ՀՈՒԶԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԸԱՌԱՋՆՈՐԴՎՈՒՄԵՆԷՄՈՑԻԱՆԵՐՈՎև
ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐՈՎ, 

ԳԵՅՄԻՖԻԿԱՑՈՒՄ․ՄԱՐԴԻԿՑԱՆԿԱՆՈՒՄԵՆՄԱՍՆԱԿՑԵԼևԽԱՂԱԼ, 

ՀԻՊԵՐՏԵՂԱԿԱՅՆԱՑՈՒՄ․ՄԱՐԴԻԿԿԱՐԴՈՒՄԵՆԻՐԵՆՔԻՐԵՆՑՄԱՍԻՆ, 
ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՒՄ, 

ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ․ԱՎՏՈՄԱՏՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄ, ԲՈՏԵՐ, ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆՀԵՏԵՎՈՒՄ, 

ՊԱՐԶԵՑՈՒՄ․ՍՊԱՌՄԱՆԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՐՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ,

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ․ ԻՆՖԼՈՒԵՆՍԵՐՆԵՐԸՉԵՆՍՊԱՌՈՒՄՄԵԴԻԱՅԻՕՐԱԿԱՐԳԸ

2
3
4
5
6



ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ․ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ

▸ՄՈԲԱՅԼԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
▸ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
▸ՏՎՅԱԼՆԵՐԻԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
▸ՔՆՆՉԱԿԱՆԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
▸ՓԱՍՏԵՐԻՍՏՈՒԳՈՒՄ
▸ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
▸ԱՄԲՈԽԻՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ



ԻՆՉԻ՞Ն ՊԵՏՔ Է ՄԵՆՔ ՀԵՏԵՎԵՆՔ 2019-
ԻՆ

Երիտասարդացում (նոր ձևեր, ժանրեր և հարթակներ)                                                           
Պատմություններ!                                         
Փորձնական լրագրություն
Ուղղահայացն՝ ընդդեմ հորիզոնականի, AR՝ ընդդեմ VR
TikTokև IGTV վերելք
Instagram-յան բում
Հաղորդակցման ծրագրերիառանձնահատկություններ
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ 
ՕԳՏԱՏԵՐ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԵՐԻ ՕԳՏԱՏԵՐ

ԼՈՒՐԵՐԻ 
ՍՊԱՌՈՂ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՏԵՂԾՈՂ

ՏԱՐԻՔ



ՍՈՑՑԱՆՑԱՅԻՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԵՐԸ  ՁԵՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՄԱԿՑԵՔ ԴՐԱՆՔ

ԱՈՒԴԻՈ․
․ՓՈԴՔԱՍԹ
․ԱՈՒԴԻՈԳՐԱՄ
․ՄԻՆԻ
ՓՈԴՔԱՍԹ

ԳՐԱՖԻԿԱ․
․ՖՈՏՈ
․ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
․ԻՆՖՈԳՐԱՖԻԿԱՆԵՐ
․ԿՈԼԱԺ, ԿՈՄԲՈ
․ՄՈՒԼՏԵՐ
․ԲԱՑԱՏՐՈՂԾՐԱԳԻՐ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՏԵՔՍՏ․
.ՓՈՍԹ (ՍՏԱՏՈՒՍԻ
ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ)                     
.ՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ
(ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ)   ․TWEET                                                           
․ԲԼՈԳԻՓՈՍԹ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ․
․ԹԵՍՏ
․ՎԻԿՏՈՐԻՆԱ
․ՀԱՐՑՈՒՄ
․ՖՈՐՈՒՄ/ԶՐՈՒՅՑ
․ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԻԴԵՈ․
․ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՎԻԴԵՈ
․ԵՐԿԱՐՎԻԴԵՈ
․ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
․ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ
ՎԻԴԵՈ
․ՎԻԴԵՈ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
․ՎԻԴԵՈՓԱՍՏԵՐԻ
ՃՇՏՈՒՄ
․ԱՆԻՄԱՑԻԱ
․ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ



ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ` 2019-ՈՒՄ

ԱՂՄՈՒԿ

ՀԱՂՈՐԴԱԿ
ՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԱՐԿՈՂ





ԴԻՖՈԼԹ

ներառված կայքի մեջ 

1+min

IGTV
5+ րոպե, շոու, երկար 

հարցազրույցներ, 
վավերագրական ֆիլմեր 

TV

FB/IG ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԴԱՇՏ STORIESնորությունների դաշտի համար



ՀԱՍԿԱՆԱԼՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՄԵԴԻԱՆ

Session 1

USAGM 
Inna Dubinsky
Business Development & Training







ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԵՆ NEWSROOM-Ը

«Լրագրությունը գործընթաց է, ոչ թե արդյունք»:



ԱՌԱՋ

Աղբյուրներ Լրագրողներ Բաշխում Լսարան



ՀԵՏՈ

Աղբյուրներ

ԼսարանԼրագրողներ

Բաշխում



Լրագրության մարտահրավերները

Տեղեկատվության
հավասարակշռությ

ուն
Աղբյուրներ
ի ստուգում

Էթիկայի
ստանդարտն

երը



5 ՀԻՄՆԱԿԱՆՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

1. Սոցիալական
լրատվամիջոցները
վերաբերում ենայն
մարդկանց միջև
փոխգործակցության
միջոցներին, 
որոնցում նրանք
ստեղծում, 
տարածում և (կամ) 
փոխանակում են
տեղեկատվությունն
ու գաղափարները
վիրտուալ
համայնքներում և
ցանցերում:

2.Սոցիալական
լրատվամիջոցները
խոսակցությունների, 
համայնքի, լսարանի
հետ կապի և
հարաբերություններ
ի հաստատման
միջոց է: Այն
պարզապես
հեռարձակողալիք չէ
կամ վաճառքի և
շուկայավարման
գործիք:

3.Վավերա
կանությու
նը, 
ազնվությո
ւնը և բաց
երկխոսու
թյունը
առանցքայ
ին են։

4. 
Սոցիալական
լրատվամիջոց
ները ոչ միայն
թույլ են տալիս
լսել, թե
մարդիկ ինչ են
ասում ձեր
մասին, այլև
հնարավորությ
ուն ենտալիս
արձագանքել: 
Նախ լսել, 
հետոխոսել։

5. Եղեք համոզիչ, օգտակար, համապատասխան և գրավիչ: Մի
վախեցեք նոր բաներփորձելուց, այլ մտածեք ձեր ջանքերի
մասին՝ նախքան դրանք սկսելը:



«ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐՔԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ»

10-ից 9-ը օգտատեր
մուտք ունի
սոցիալական
ցանցեր բջջային
սարքերի միջոցով, 
այդպատճառով
ձեռքի սարքերի
համար
բովանդակության
նախագծումը
առաջնային է:



ԱՎԵԼԻՄԱՆՐԱՄԱՍՆ․․․

Twitter

  Գրառումներնավելի կարճ կյանք
ունեն

  ․Կարող էավելի հաճախ
թարմացվել

  ․Հրաշալի է լուրերտարածելու
համար

  ․Հրաշալի է ինֆլուենսերնեի / 
decision-makers-ի / այլ
լրագրողներին հասնելու համար

  ․Հրաշալի է SEO- ի համար

Facebook

  Գրառումներնավելի երկար
կյանք ունեն
․Բովանդակությունըպետք է
ավելի դյուրին լինի

  ․Ավելի ռեակցիոն, 
համատեքստային

  ․Հրաշալի էավելի լայն
լսարանի հասնելու համար

  ․Հրաշալի է բարձր
ներգրավվածության համար



ՄԻԽՈՍՔՈՎ...

Facebook- ը
լավագույնն է
լրագրության
համար, Twitter-
ը լավագույնն է
ձեր սեփական
բրենդի համար
`որպես
լրագրող:



ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԹՈՓՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ ԷՋԵՐԸ
(SOCIALBAKERS.COM) 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՄԱՐ

ԹՎԻԹԵՐՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒ

ԹՅՈՒՆ
(SOCIALBAKERS.

COM)



ՀԱՅԱՍՏԱՆՈ
ՒՄ

ԱՄԵՆԱՀԱՅՏ
ՆԻ

ՅՈՒԹՈՒԲՅԱ
ՆԱԼԻՔՆԵՐԸ
(SOCIALBAKE

RS.COM)



Ի՞ՆՉ ԿԱՈՒՐԻՇ

ü Դուպարտավոր չե՛ս
տեղյակ լինել բոլորից։

ü Իմացեք ձեր նպատակը և
ընտրեք իմաստունորեն՝
ելնելով ձեր ունեցած
ռեսուրսներից: 

ü Լավ գաղափար է լինել
առաջ։



CLASSROOM ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ #1

§ Խմբով քննարկեք, թե որ
սոցիալական մեդիա
հարթակը (ները) /  
կարևոր է ձեր մեդիա
կազմակերպության
համար և ինչու:

§ Ստեղծեք Facebook 
հաշիվ, եթեարդեն չունեք
մեկը:



ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ

ՀԱՄԱՐ
2-րդ սեսսիա



ԳՏՆԵԼՈՎԱՌԱՋԱՏԱՐՆԵՐ

․Առաջնային
տեղեկատվություն ստանալ

․Բացահայտել, ինչն է
թրենդային
․Պատմություն ստեղծելուն
ուղղորդողտեղեկատվություն
ստանալ
․Հետևել զարգացող
տեղեկություններին
․Մշակել աղբյուրները և
փորձագետների ցուցակը
․Գտնել ճիշտամբոխ ձեր
պատմությունը ստանալու
համար



ՕԳՏԱԿԱՐԳՈՐԾԻՔՆԵՐ․․․

Twitter search 

twXplorer

Facebook OpenGraph

FB Newswire

Facebook Signal

TweetDeck

HootSuite

https://twitter.com/search-advanced?lang=en
https://twxplorer.knightlab.com/
http://search.fb.com/
https://www.facebook.com/FBNewswire
https://signal.fb.com/
https://tweetdeck.twitter.com/
https://hootsuite.com/


ՍԹՈՐԻԹԵԼԻՆԳԻ ՁԵՒԱՉԱՓԵ

Կարճ և ուղղահայացառցանց նորություններիտեսանյութ․
Կարճ, ուղղահայաց ձևաչափով, հաճախ «ականատեսի» 
տեսակետից։ Օգտագործեքայն «ականատեսի» համար կամ
բարձրտեսողականպատմությունների համար `բջջայինով։

Վերնագրերովտեսանյութեր. 
Տեսանյութ՝ տեքստով, երբեմն նկարագրական, երբեմն
ենթագրերով: Օգտագործեքայն սոցիալականտեսանկյունից
կարճտեսանյութերի համար

Հորիզոնականպատմություններ / ցուցադրման համար
սլայդեր․
ամբողջական էկրանով նկարներ, բառեր, թեքիրառաջ
գնալու համար։ Օգտագործեքայն կարճ, վիզուալ
պատմությունների համար՝ բջջայինով։

Երկարաոճ սքրոլիթելինգ․
Շատ վիզուալ, հիմնված սքրոլերի վրա, երկարաոճ
հոդվածներ։ Օգտագործեքայն երկար, լավ վիսուալներով
հարուստպատմությունների համար։
QUARTZ- ի հետազոտություն. «500-ից 800 բառի միջև ընկած
հատվածըայն տեղն է, որտեղ դու չես ցանկանում լինել»:



ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՒ 8 ՆՈՐԹՎԱՅԻՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՁԵՒԱՉԱ

  ․Կառուցվածքային նորություններ. Լրատվական կառուցվածքային և բլոկներ: Օգտագործեք այն նորությունները բազմակի, ճկուն
ձևաչափերով ստեղծելու համար (BBC) 

  ․Live բլոգեր. Հակադարձ-ժամանակագրական էջեր՝ հաճախակի և կարճ թարմացումներով: Օգտագործեք այն պատմությունների
համար, որոնք այժմ զարգանում են (NPR) 

  ․Listicles․ Ցուցակներ, հաճախ ուշադրություն գրավող վերնագրերով: Օգտագործեք այն կարճ, ճարպոտ և կիսվելու համար հարմար
պատմությունների համար (Bizzfeed) 

  ․Տեղեկագրեր և ճեպազրույցներ. Օրվա նորությունների կարճամփոփագրեր, որոնք հաճախառաքվում են էլ.փոստով: Օգտագործեք
այն լուրերը պարբերաբարամփոփելու համար (NYT ամենօրըա թարմացումներ) 

  ․Ժաանակագրեր. Իրադարձությունների ցուցակներ, երբեմն տեսողական կամ ինտերակտիվ: Օգտագործեք այն ժամանակի
ընթացքում զարգացողպատմությունները բացատրելու համար (the Guardian) 

  ․Բոտեր և զրուց. Նորություններ, որոնք առաքվում են խոսակցությունների ձևով կամ հաղորդակցական ծրագրերի միջոցով: 
Օգտագործեք այն նոր հարթակներում լսարանին հասնելու համար (Quartz chatbot app) 

  ․Անհատականացված. Ավտոմատ կերպով անհատականացնելով պատմվածքի որոշ ասպեկտներ: Օգտագործեք այն ՝ անհատների
համարպատմությունները ավելի գրավիչ դարձնելու համար։

  ․Տվյալներիպատկերացում. Գրաֆիկաներ, գծապատկերներ և ինտերակտիվներ: Օգտագործեք այն պատմությունների համար, 
որոնք պատունակում են ծանրտվյալներ, ծատ վիճակագրություն կամ գիտություն (Bloomberg Businessweek) 

  .Վիրտուալ և հավելված իրականություն. 360 աստիճան վիդեո ևVR պատմություններով պատմվածքներ: Օգտագործեք այն
պատմության մեջ դիտողներ ներգրավելու համար



ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁԸ
ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

3-րդ սեսսիա



ԳՐԵՔ ՀԻՅԱՆԱԼԻՎԵՐՆԱԳՐԵՐ

Ինչքա՞ն կարևոր է վերնագիրը
 Օրեկան ստեղծվում է 2 միլիոն բլոգային
հաղորդագրություն, 294 միլիարդ էլ.փոստ և 864 հազար
ժամտեսանյութ: Ամեն օրը բերում է նաև 400 միլիոն թվիթ:

  Ընթերցողների 80% -ը երբեք չի կարդում վերնագիրիցայն
կողմ. Ըստ որոշաղբյուրների, միջին հաշվով, 10 հոգուց 8-ը
կարդաում են վերնագրիպատճենը, բայց 10-ից միայն
երկուսը կկարդան մնացածը: 

 Թրաֆիքը կարող է տատանվել մինչև 500%, կախված
վերնագրց։ (Conductor, 2013)



ԱՎԱՆԴԱԿԱՆՎԵՐՆԱԳՐԵՐ

üՍկսեք
ամենակարևոր
բանալի բառից

ü6-8 բառից ոչ
ավելի

üՀարուստ
տեղեկատվություն

üՀասկանալի է
նույնիսկ
համատեքստից
դուրս



CLICKBAIT ԲԱՆԱՁԵՒ

üԱյն գրառումները, որոնց
վերնագրերըպարունակում են 12-
ից 18 բառ, միջինում ունենում են
ամենաբարձր Facebook-ում
կիսվելու (share) ցուցանիշ:

ü .Օգտագործեք թվեր

ü .Օգտագործեք գերծանրքաշային
(այսինքն ՝ առավել զարմանալի, 
լավագույն, ամենահեշտ)

ü .Եղեք բացահայտ

ü .Օգտագործեք վերնագիր



ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐՐԵՐԸ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՄԵԴԻԱ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ



ԱՀԱՈՐՊԵՍՕՐԻՆԱԿ BUZZFEED-

Ձեր վերնագրում օգտագործեքառնվազն երեքտարր
10 համարով գրառումներըավելի լավ են հանդես գալիս, քան մյուս համարները



CLASSROOM ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ #2

Ձերապագա
պատմության համար
վիրուսային
վերնագիր ստեղծելու
համար օգտագործեք
10,000 գրառումների
այս վերլուծության
տվյալները



ՏԵՂԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԻ
ՕՊՏԻՄԻԶԱՑՈՒՄ

ü․Ուղղակի հարթակի վրատեղադրվածտեսանյութն
ունիառավելագույն հասանելիություն և
ներգրավվածություն: 

ü․Օպտիմիզացրեքտեսանյութը auto-play-ի համար
առանց ձայնի, օգտագործեք վերնագրեր ՝
պատմությունը պատմելու համար:

ü․Ֆեյսբուքում տեսանյութի օպտիմալ երկարությունը
30 վրկ-րոպե, Twitter 16 վայրկյան: 

üYouTube- ումավելի խորըպատմություններ, որտեղ
հանդիսատեսը հաճախակնկալում է գտնել լիարժեք
չլսվածտեսանյութեր։



SMART PHONE ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ստեղծել Տարածել Հարապա
րակել



IPHONE ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ
ՆԿԱՐԱՀԱՆԵԼ

ü Պահեք ձեր հեռախոսը հորիզոնական դիրքով:

ü կենտրոնանալ, սպիտակ հաշվեկշիռ, օգտագործեք ինքնաթիռի ռեժիմը, 
օգտագործեք եռոտանի լեռ:

üՄոտեցեք սուբյեկտին։
ü Համոզվեք, որ սուբյեկտը լուսավորված է, խուսափեք ետևի

լուսավորումից։

üԱմեն կադրը նկարեքամենաքիչը 5 վայրկյան երկար։
ü Հարցազրույց նկարելուց օգտագործեք երեքի օրենքը։
ü Խուսափեք վահանակման ռեժիմից և zooming-ից։
ü Փոփոխեքտեսանյությը օգտագործելով iMovie, MoviePro։



ՏԱՐԱԾԵԼ

ü.Ձերտեսանյութով կիսվելու համար կարող եք
օգտագործել «Լուսանկարներ» հավելվածի ներքևի
ձախ մասում գտնվող "կիսվել" կոճակը: 
ü.2 հիմնականտարբերակ “Message” կամ “Mail”-ի
օգնությամբայն ուղարկելու համար։
ü.Մուտքագրեք համապատասխանաբար
հեռախոսահամար կամ էլ.փոստ ՝ ձեր ֆայլերը
ուղարկելու համար: 
ü.Առաջարկվում է, որ հում կադրերը լինեն 1-3 րոպե
երկարություն: չնայած կարող եք օգտագործել Dropbox-
ըավելի մեծ ֆայլերի համար:



ՀԱՐԱՊԱՐԱԿԵԼ

CMS

Սոցիալական
Մեդիա



ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ
ԱՅԼՓՈՐՁԵՐ
Twitter

üԿառուցեք հետևողություն, հետևիր մարդկանց
üՆերառեք հարուստ լրատվամիջոցներ ձեր թվիթի մեջ
üԳրառումեր կատարեք կանոնավոր
üԺամանակին թվիթտեղադրեք
üLive թվիթներ, պատասխանեք նույն պահին
üՄարդկանցտարեք կադրիցայն կողմ
üՕգտագործեք Periscope ուղիղ եթերի համար
üՄի կցեքTwitter և Facebook-ը



ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ
ԱՅԼՓՈՐՁԵՐ
Facebook

üՄիացրեք "follow" կոճակը
üՀրապարակեք ներգրավող բովանդակություն
üՏրամադրեք ենթատեքստ և վերլուծություններ
üԿիսվեք զարգացողպատմություններով
üԿազմակերպեքQ&A
üՄարդկանցտարեք կադրիցայն կողմ
üՕգտագործեք Facebook հիշատակումը, հաստատումից հետո
üԿապեք Instagram և Facebook-ը



ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԷՋԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ

ü Կիսվեք բազմազան բովանդակության ձևերով և
թեմաներով

ü Հաճախ հրապարակումներ կատարեք
ü Իմացեք երբ կատարել հրապարակում
ü Նշեք հրապարակման թեմայի գործող անձանց և

կազմակերպություններին
ü Փոխգործակցեք, շփվեք ձեր լսարանի հետ, Q&A
ü Ավելացրեք սոցիալական մեդիայի "Կիսվել" 

կոճակը՝ հոդվածների և բլոգ փոսթերի վրա
ü Հետևեք ձեր վերլուծությունների



ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Twitter
üԼսարանի հավանական չափի ցուցանիշը․
üՏպավորություններ. Timeline-ում ստեղծված tweet- ի
քանակը

üՊատասխանելու ներգրավման ցուցանիշը․
üRetweets, Replies, Likes
üՍպառման ներգրավման ցուցանիշը.
üՀավանելու կոճակի սեխմումներ, Մեդիա դիտումներ



ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Facebook
üԼսարանի հավանական չափի ցուցանիշը․
üՀասանելիություն․Նորությունների դաշտում
հրապարակման օգտակարության քանակը
üՊատասխանելու ներգրավման ցուցանիշը․
üComments, Likes, Shares
üՍպառման ներգրավման ցուցանիշը.
üՀղման վրա սեղմումներ, տեսահոլովակ դիտում



LIVE BLOGGING - TWEETING - STREAMING

Իրադարձությունց
ամենաշատը մեկ րոպե
տևողությամբ
տեղեկատվություն
Ուղիղ եթերը կարող է
արժեքավոր լինել բազմաթիվ
սցենարների մեջ՝
• ․Վերջին/կարևոր

նորություններ
• ․Զարգացող նորություններ
• ․Տարածված նորություններ

- օր․արքայական
հարսանիքը



ՀԱՐՑՈՒՊԱՏԱՍԽԱՆ

Խնդիրների և
իրադարձություններ
ի մասին որպես
լրագրող
տրամադրել
պատկերացումներ
`պատասխանելով
սոցիալական
մեդիայի մուտքային
հարցերին:



ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱ Ե
ՈՉ ՃՇԳՐԻՏ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Session 4



ԲՈՏՆ ԸՆԴԴԵՄ ՏՐՈԼԼԻ
  Բոտըավտոմատացված սոցիալական մեդիա էջ է, որը վարում է

ալգորիթմը, այլ ոչ թե իրականանձ: Ալգորիթմի կողմից վարվող
բոտերը ծրագրավորված են օգտագործել խոսքի նույն ձևը։ Եթե դուք
բախվում եք մի քանի էջերի, որոնք օգտագործում ենխոսքի ճշգրիտ
նույն ձևը, օրինակ՝ tweeting out լրատվական հոդվածները, 
օգտագործելով վերնագիրը որպես tweet- իտեքստ, հավանական է, որ
այդ էջերը վարվում են նույն ալգորիթմի միջոցով: 

  Մեկայլ botnet ցուցիչ է նույնական հրապարակումը: Քանի որ բոտերի
մեծ մասը շատպարզ համակարգչային ծրագրեր են, նրանք ի վիճակի
չենարտադրել վավերական բովանդակություն: Արդյունքում, բոտերի
մեծ մասը tweet-ում են նույնական գրառումներ:

  Բոտի հիմնական երեք ցուցանիշներն են՝ անանունությունը, 
գործունեության բարձր մակարդակը և որոշակի օգտագործողների, 
թեմաների կամ հեշթեգների ուժեղացումն է: 

  Եվս մեկ հուշում` համակարգվածայբբենական handle-ներն են։

  Եթե էջը գրում էանհատական գրառումներ, ևայն
մեկնաբանություններ է թողնում, պատասխանում է, կամայլ կերպ է
ներգրավվում օգտատերերի, ապա էջը չի կարող դասակարգվել որպես
բոտ:

  Տրոլլն այնանձն է, ով միտումնավոր
նախաձեռնում էառցանց կոնֆլիկտ, կամ
վիրավորում էայլ օգտատերերի՝ շեղելու և
բաժանելու համար՝ տեղադրելով
բորբոքային կամ թեմայի հետ կապ
չունեցող հրապարակումներառցանց
համայնքում կամ սոցիալական ցանցում: 
Նրանց նպատակն է ուրիշներին
հուզականարձագանքի հրահրելն ու զերծ
մնաըւ քննարկումներից: 

  Տրոլլը տարբերվում է բոտից, քանի որայն
իրական օգտատեր է, մինչդեռ բոտերը
ավտոմատացված են: Այնուամենայնիվ, 
տրոլլ էջերը կարող ենաշխատել
բոտերով։



Թվային ամեն ինչ
uPolygraph.info կայք
oՓաստերի ստուգում
o"ոչ ճշգրիտ
տեղեկատվություն"

uFacebook
oՊատմություններ
oհոլովակներ
oԻնֆոգրաֆիկաներ
oFacebook-ի ուղիղ եթեր
uTwitter



ԳՆՈՐԴՆԵՐԻԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Խմբագրական դատողության
իրականացում՝
համապատասխան
աղբյուրներ և
տեղեկատվություն ընտրելու
համար՝ պատմությունը
պատմելու համար:

Ստուգման գործիքներ
Tineye
Google Reverse Image 
Search

https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en


ԳՆՈՐԴՆԵՐԻԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ուրշ գործիքներ
Google Reverse Image Search https://reverse.photos/

Google Reverse Image Search, հասանելի է reverse.photos- ում, թույլ
է տալիս որոնել պատկերներ՝ հիմնաբառերիփոխարեն: 
Վերբեռնեք նկար ձեր համակարգչիաշխատասեղանի, պլանշետի
կամ բջջային հեռախոսի համար, ևGoogle- ը ցույց կտա
ինտերնետում մնացած բոլոր կայքերը, որոնք ունեն նման
պատկերներ: 

www.who.is IP հասցեի հետևում
https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resource/1-
checklists/

https://firstdraftnews.org/en/education/learn/

Խմբագրական դատողության
իրականացում՝

համապատասխանաղբյուրներ և
տեղեկատվություն ընտրելու

համար՝ պատմությունը
պատմելու համար:

https://reverse.photos/
http://www.who.is/
https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resource/1-checklists/
https://firstdraftnews.org/en/education/learn/


ԻՆՉՊԵ՞ՍՊԱՏԿԵՐԻ
REVERSE SEARCH ԱՆԵԼ
ANDROID ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ

Ձեր բրաուզերում բացեք images.google.com 
էջը։

Ձեզպետք է desktop տարբերակը, որը
պետք էպահանջել։Chrome -ում սեղմեք
մերևիաջ կողմում գտնվող երեք կետերը, 
որպեսզի բացեք հավելյալ մենյուն։

Նշեք desktop site տարբերակը։

Սեղմեք wee camera կոճակի վրա, որպեսզի
կարողանաք ներբեռնել պատկերը։



ԻՆՉՊԵ՞ՍՊԱՏԿԵՐԻ REVERSE SEARCH ԱՆԵԼ
IPHONE ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ

Ձեր բրաուզերում բացեք
images.google.com էջը։

Ձեզ պետք է desktop տարբերակը, 
որը պետք է պահանջել։ Safari-ում
սեղմեք Share կոճակը՝ դեպի վերև
ուղղված սպաքով, որպեսզի բացեք
կիսվելու մենյուն։

Իջեք ներքև, մինչև կտեսնեք Request 
Desktop Site կոճակը և սեղմեք այն։

Սեղմեք փոքրիկ camera կոճակի
վրա, որպեսզի կարողանաք
ներբեռնել պատկերը։



CLASSROOM ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ #3

Google Reverse Image Search- ն
օգնում է գտնել պատկերներ, 
որոնք նման են
հաստատվածին: Դա կարող է
օգնել լրագրողինպարզել ՝
պատկերնփոփոխված է, թեայլ
համատեքստում է վերցվել, 
ինչը փոխում էպատմությունը: 
Քանի որGoogle- ը հսկայական
տվյալների բազայի
առաջատար որոնիչն է, սա լավ
տեղ է հետաքննությունը
սկսելու համար:



ԻՆՉՊԵՍԳՏՆԵԼ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ԵԶԱԿԻՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆԿՈԴ

Գրեթե բոլոր սոցիալական ցանցերում բովանդակության
յուրաքանչյուր կտոր ունի յուրահատուկ նույնականացուցիչ:

Դրանքավելի հեշտացնում են հետազոտությունը, թեարդյոք
տեսանյութը կամ լուսանկարը հայտնվել են այլ սոցիալական
ցանցերում: 

Youtube- ում դուք կարող եք գտնել եզակի նույնականիչ URL-
ում: Դատառերի և համարների վերջին շարքն է:

Կարող եք նաև սեղմել կիսվելու կոճակի վրա: Եզակի
նույնականիչը միշտ թվերի ևտառերի վերջին
հաջորդականությունն է` տրոհվողից հետո: 

Instagram- ում այն նամակների հաջորդականությունն է
instagram.com/p/  - ից հետո:

Twitter- ում դա հետևյալ թվերի հաջորդականությունն է / 
կարգավիճակը։

Facebook- ում տեղադրված լուսանկարների ևտեսանյութերի
եզակի նույնացուցիչներ չկան:



CLASSROOM ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ #4

Ստուգեքայն
տեսանյութերը, 
որոնք ենթադրվում
է, որ Բրյուսելի
օդանավակայանի
գրոհից են: 

Եզակի
նույնացուցիչն է ՝
FfZtmFdMyaA



CLASSROOM ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ #5

Ունեցեք հակամարմին
կեղծ նորությունների դեմ
https://getbadnews.com/#play



ԱՌՑԱՆՑ
ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



Սմարտֆոն՝
մոբայլ լրագրության հիմնական գործիքը



$10-$25 $20-$35

$20-$50 $25-$85



ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ
Airplane Mode

16:9

AE/AF LOCK



ՆԿԱՐԱՀԱՆԵԼԻՍ

=
✔ 10-15 վայրկյան

✔ 16:9

✔ Կայուն

✔ Էմոցիոնալ



1 Ներբեռնեք տեսանյութերը
2 Ընտրեք ոճը
3 Խմբագրեք տեսանյութը
4 Ընտրեք երաժշտությունը
5 Որոշեք հաջորդականությունը
6 Ընտրեք ֆորմատը
7 Պահպանեք եւ կիսվեք



Լուսանկարների
ֆաքթ-չեքինգ
ԵՐԵՎԱՆ 2019



Լրագրողի մայրիկը․․․
Եթե մայրիկդ ասում է, որ սիրում է քեզ՝
ստուգիր….



Փաստերի ստուգում
Փաստերի ստուգումը հանդիսանում է
լրագրողների աշխատանքի հիմնական
գործառույթներից մեկը։

Ինտերնետային միջավայրում հնարավոր
ապատեղեկատվության տարածումը ավելի ու
ավելի լուրջ խնդիր է դառնում։

Մյուս կողմից, հենց համացանցն էլ թույլ է
տալիս ստանալ ահռելի քանակի
տեղեկատվություն, որը ստուգում է
պահանջում։

Ցանցային տեղեկատվության ստուգման
համար գոյություն ունեն բազմաթիվ գործիքներ
եւ հնարքներ։



Փաստերի ստուգման հիմունքներ
1. Սկզբնաղբյուրի որոնում կամ մի քանի անկախ

աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության
համեմատում

2. Հակառակ կողմի տեսակետը

3. Ֆեյքերը ճանաչելու ունակություն – կեղծիքները, 
շինծու փաստերը տեսնելու
պատրաստակամություն

4. Ճշգրտությունն ավելի կարևոր է, քան
օպերատիվությունը

5. Սոցցանցերից օգտվելու գայթակղությունը զսպելը



Աղբյուրի ճշտումը որոնողական
համակարգով
Որոնողական համակարգերը թույլ են տալիս որոնում կատարել լուսանկարների
միջոցով։ Ներբեռնված նկարը գտնվում և ներկայացվում է այն բոլոր կայքերում, 
որոնցում տեղադրված է եղել։ Համակարգերը նաեւ գտնում են տվյալ լուսանկարի` ոչ
շատ ձեւափոխված տարբերակները։

https://images.google.com

https://www.bing.com/images/

https://yandex.ru/images/

Բացի դրանից, գոյություն ունի նկարների մասնագիտացված որոնողական
համակարգ․
https://www.tineye.com/



Առաջադրանք 1
Որոնողական
համակարգերի օգնությամբ
պարզել՝ լուսանկարը ֆեյք է, 
թե չէ

http://bit.ly/31gbUKb



Թվային հետաքննություն
Fotoforensics.com –ը շատ լավ
գործիք է, որը թույլ է տալիս
հասկանալ՝ ֆոտոյի հետ
մանիպուլյացիաներ արվել են, 
թե ոչ։ Օրինակ՝ օրիգինալ
լուսանկարը նայելիս ստանում
ենք հետևյալ պատկերը։



Թվային հետաքննություն
Fotoforensics.com –ի արդյունքը՝
երբ նկարին առյուծ է ավելացվել։

Տեսնում ենք, որ ավելացված
պատկերը շեշտակիորեն է
առանձնանում ֆոնից։



Առաջադրանք 2
Fotoforensics.com-ի
օգնությամբ պարզել՝
Փաշինյանը այնտեղ է, թե ոչ

http://bit.ly/2LZGIv1

Այնուհետև՝ որոնողական
համակարգերի միջոցով
ավելի շատ
տեղեկատվություն պարզել
այս լուսանկարի մասին



Լուսանկարների մետատվյալները
Յուրաքանչյուր լուսանկար պարունակում է մետատվյալներ, այսպես կոչված «EXIF» 
տվյալները, որոնք տեսանելի չեն, սակայն պարունակում են որոշակի տեղեկություն
պատկերի մասին` որտե՞ղ է այն նկարվել (եթե նկարահանման սարքը տվյալ
ֆունկցիան ունի կամ, ասենք, սմարթֆոնով է նկարահանվել), երբ է նկարվել, մշակվել
է, թե` ոչ եւ այլն։ Տվյալները կարող են լինել շատ մանրամասն, ընդհուպ մինչեւ
տեսախցիկի կարգավորումները։

Լուսանկարի մետատվյալները կարդալու համար կարելի է օգտվել օն֊լայն
հարթակներից, օրինակ` «Jeffrey's Image Metadata Viewer» (http://exif.regex.info/exif.cgi) 
կամMetapcz (http://metapicz.com):

Ուսումնասիրողը պետք է հաշվի առնի, որ մարդկանց մեծամասնությունը
սոցցանցերից վերացնում, ջնջում է «EXIF» տվյալները։ Այսինքն, Ֆեյսբուքից ներբեռնած
լուսանկարում իմաստ չունի մետատվյալներ որոնել։



Պրակտիկառաջադրանք 3
Ուսումնասիրել հայաստանյան պաշտոնական և լրատվական կայքերից
լուսանկարներ, համեմատել ռուսաստանյան և արտասահմանյան օրինակների հետ։



Երկու խոսք քթածակի մասին․․․J



Լույսը և ստվերը
Ուշադրություն դարձրեք, թե
լուսանկարում որտեղից է լույս
ընկնում և ինչ ստվերներ է այն
թողնում։



Լույսը և ստվերը
Մեկ հայացքից պարզ է, որ գործ
ունենք ֆոտոշոփի հետ



Առաջադրանք 4

Գտեք, թե որ նկարն է տարօրինակ կերպով մշակված



Առաջադրանք 4

Գտեք, թե որ նկարն է տարօրինակ կերպով մշակված



Եղանակայինպայմանները
Հուսալի մեթոդ է եղանակի
տեսության ստուգումը այն օրը, 
երբ արվել է լուսանկարը, և դրա
համեմատությունը կոնկրետ
եղանակի հետ: 

ԱԻՆ կայքում կա եղանակի
տեսության որոշ արխիվ՝ եթե
խնդիր է դրվում ստուգել եղանակը
Հայաստանում
http://mes.am/hy/weather/

Կա նաև շատ հարմար գործիք՝
www.wolframalpha.com
համակարգը



Առաջադրանք 4 

Եղանակային պայմանների ստուգմամբ պարզել՝ արդյո՞ք այս լուսանկարն արվել է 2017-ի ապրիլի 24-ին, թե ոչ



Ուշադրություն դրաձրու
դետալներին
Մշակված, ֆոտոշոփված նկարներում
հաճախ են մանր-մունր սխալներ լինում։
Դրանք կարող են հուշել, երբ նկարի հետ
ինչ-որ բան այն չէ։



Ուշադրություն դարձրում կրկնվող
նախշերին
Կրկնվող ամպե՞ր՝ տո
լավ, է՜․․․



Քարդաշյանների ֆեյլերը

https://www.seventeen.com/celebrity/a234
58173/photoshop-fail-keeping-up-with-the-
kardashians/



Պատկերների ստուգումը
Պատկերում ներկառուցված տվյալների ուսումնասիրումը ևս կարող է դրա աղբյուրի
մասին շատտեղեկատվություն ապահովել։



Google Earth-ի 3D
հնարավորությունները
Փաստերի ստուգման գործում
կարևորագույն նշանակություն ունի ճիշտ
տեղորոշումը։

Լուսանկարում երևացող օբյեկտները, 
տեղանքի գծագրերը կարող են շատ
օգտակար լինել այդ հարցում։



Google Earth-ի 3D
հնարավորությունները
Ընդ որում՝ Google Earth-ի “historical 
imagery” ֆունկցիան ևս կարող է շատ
օգտակար լինել՝ այստեղ կարող են լինել
նույն օբյեկտները՝ տարբեր ստվերներով, և
դա հաճախ կարևորագույն դեր է խաղում
օբյեկտների իրական ձևը հասկանալու
գործում։

https://www.youtube.com/watch?v=vwHGG1d
gujc



Facebook-յան ֆաքթ-չեքինգ

Կեղծ բովանդակությունն ի հայտ բերելու համար ընկերությունը մշակել է
ինքնաուսուցանվող մոդել: Կիրառվող մեթոդների թվում է հակառակ կապը սոցցանցի
օգտատերերի հետ: Այնուհետև ստացված լուսանկարներն ու տեսանյութերն
ուղարկվում են ֆակտչեքինգի՝ Facebook-ի անկախ գործընկերներին, որոնց
մեծամասնությունը տիրապետում է նման վիզուալ ստուգման եղանակներին: 
Լուսանկարներից տեքստը տարանջատելու համար ստուգողներն օգտագործում են
նիշերի օպտիկական տարբերակման եղանակը:

Օգոստոսին Facebook-ից և Instagram-ից հեռացվեց 650 էջ, խումբ և գրառում: Այդ
էջերում հրապարակվող նյութերը ապատեղեկատվություն էին հաղորդում
օգտատերերին, հայտնել էր սոցցանցի աշխատակազմը:



Հարց-մարց

Արթուր Պապյան
https://facebook.com/ditord
https://youtube.com/ditord
https://twitter.com/ditord
https://ditord.com

Signal/Whatsapp/Telegram: +37494938363



TRANSFORMING 
DIGITAL STRATEGY

ԹՎԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ

marketing and distribution մարկետինգ և բաշխում

WE SAVE ՄԵՆՔ ԽՆԱՅՈՒՄ ԵՆՔ
even if we can spend more նույնիսկ եթե կարող ենք ծախսել ավելին

TRADITIONAL / PAID ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ/ՎՃԱՐՈՎԻ

Google Adwords
FB/IG Ads
VK ads stock
Widget placement
Paid partnerships

Google Adwords                                                FB/IG 
գովազդներ                                                  VK 
գովազդների ֆոնդ                        Վիդջեթների 
տեղադրում                        վճարովի 
համագործակցություններ

WE EXPERIMENT WITH 
DISTRIBUTION

ՄԵՆՔ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

NON-PAID ԱՆՎՃԱՐ

Non-paid partnerships 
Aggregators
Media Sponsorship
Publicity
Massfollowing
Crossposting
Micro-Influencers

անվճար համագործակցություններ  
Ագրեգատորներ                    
Լրատվամիջոցների հովանավորչություն 
Հրապարակայնություն                
Զանգվածային հետևում                          
Խաչվող հրապարակումներ 
Միկրոինֆլուենսերներ

DIGITAL
MARKETING

ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ

DON’T BOOST FOR FOLLOWERS ՄԻ ՏԵՂԱԴՐԵՔ ԳՈՎԱԶԴ ՀԵՏԵՎՈՐԴՆԵՐ 
ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

BOOST FOR ENGAGEMENT ՏԵՂԱԴՐԵՔ ԳՈՎԱԶԴ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

We rely on Մենք հույսը դնում ենք
NUMBERS ԹՎԵՐԻ ՎՐԱ

ABSOLUTE ԲԱՑԱՐՁԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

RELATIVE ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ



WEBSITE VISITS
PAGE LIKES
VIDEO/AUDIO PLAYS 
POST REACH
ENGAGEMENTS

ԿԱՅՔԻ ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐ                                   ԷՋԻ 
ՀԱՎԱՆՈՒՄՆԵՐ                   ՎԻԴԵՈ/ԱՈՒԴԵՈ 
ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ                 ԳՐԱՌՄԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄ       
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

VISITS+PAGEVIEWS
TIME SPENT/PAGEVIEWS PER VISIT
INTERACTIONS/1000 FANS
VIDEO VIEW 10sec/30sec
(average) TIME WATCHED

․ԱՅՑԵԼՈՒՄՆԵՐ/ԷՋԻ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ   
․ԱՆՑԿԱՑՐԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ/ԷՋԻ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ 
ԱՄԵՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ  
․ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ/1000 ԵՐԿՐՊԱԳՈՒ                                                                           
․ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԻ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ 10/30 
ՎԱՅՐԿՅԱՆ ԴԻՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ 
(միջինում) 

We count Մենք հաշվում ենք
CONVERSIONS ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

CONVERSIONS MATTER ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՆ

Engagements Ներգրավվածությունը

Content audience բովանդակության լսարանը

Reached հասանելիությունը

ENGAGED ՆԵՐԳՐԱՎՎԵԼ Է

Loyal Հավատարիմ

CONVERSIONS ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

Brand audience ապրանքանիշի լսարանը

COST OF CONVERSION, HOW MANY 
‘CONTACTS’, IMPRESSIONS, PAGE 
VIEWS, CLICKS YoU NEED TO achieve 
user’s loyalty, and brand recognition

ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԳԻՆԸ, ՔԱՆԻ՞ ԿՈՆՏԱԿՏ, 
ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԷՋԻ 
ԴԻՏԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՆԻ՞ ՍԵՂՄՈՒՄԻ ԿԱՐԻՔ 
ԿԱ ՀԱՎԱՏԱՐԻՄ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԵՎ 
ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԻ ՃԱՆԱՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Comparable across platforms 
(FB,YT,VK,IG,WEB)

Հարթակներում համեմատելի են՝  
(FB,YT,VK,IG,WEB)

1000 followers 1000 հետևորդ

We don’t compete Մենք չենք մրցակցում
AGAINST OURSELVES ԻՆՔՆԵՐՍ ՄԵՐ ԴԵՄ



Segmented — Targeted — Hyper 
Local

Հատվածավորված - թիրախավորված - 
հիպեր տեղական

We’re in a golden age of media Մենք մեդիայի ոսկե դարաշրջանում ենք

For the first time, you have 
everything
you need to create, publish and
amplify content in your hands.

We have data to know what people
want, how to get it to them, on 
whatever
platform they’re on.

Առաջին անգամ դուք ունեք ամեն ինչ ձեր 
ձեռքում՝ ստեղծելու, հրապարակելու և 
բովանդակությունը ուժեղացնելու համար։                         
.                                                                              Մենք 
ունենք բավականաչափ տվյալներ 
իմանալու համար, թե ինչ են ուզում մարդիկ, 
ինչպես հասնել նրանց, այն հարթակներում, 
որտեղ նրանք ակտիվ են։

We’re in a golden age of media Մենք մեդիայի ոսկե դարաշրջանում ենք

But we’re also in a crisis of relevance. Բայց նաև մենք արդիականության 
ճգնաժամի ենք ապրում:

FOLLOW WHAT IS TRENDY ՀԵՏԵՎԵՔ ԱՐԴԻԱԿԱՆԻՆ
Apps
Chat apps
Chat bots
iPads
Slack integration
Autoplay videos
Vertical video
Facebook Live

Հավելվածներ                                          
Հաղորդակցման հավելվածներ   
Հաղորդակցման բոտեր                                             
iPad-ներ                                                                     
Slack-ի ինտեգրում                                     
Ինքնանվագարկվող տեսանյութեր               
Ուղղահայաց տեսանյութեր                 Facebook-
ի ուղիղ եթեր

Facebook Watch
360/AR/VR
Instagram Stories
Instant Articles
AMP
Smart watches
Facebook’s News Feed

Facebook Watch
360/AR/VR
Instagram Story-ներ                      Ակնթարթային 
հոդվածներ                            AMP                                                                 
Խելացի ժամացույցներ                                 
Facebook-ի նորությունների դաշտ

(BUT WE WON’T BE TALKING ABOUT
THESE TODAY)

(ԲԱՅՑ ՄԵՆՔ ԱՅՍՕՐ ՉԵՆՔ ԽՈՍԻ ՍՐԱՆՑ 
ՄԱՍԻՆ)

CHANGES IN MINDSET ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ



Experts vs crowd
Mass vs niche
Media vs platform
Open vs closed
Morals vs laws
Bundled vs unbundled
Centralized vs decentralized
Human vs machine
Manual vs automation
Content vs distribution
Free vs paid

․Մասնագետները ընդդեմ ամբոխի                 
․Զանգվածայինը  ընդդեմ խորշի                  
․Մեդիան ընդդեմ հարթակի                             
․Բացը ընդդեմ փակի                                      
․Բարքերը ընդդեմ օրենքների                     
․Փաթեթեներն ընդդեմ առանձնակիի                
․Կենտրոնացվածը ընդդեմ 
ապակենտրոնացվածի                                
․Մարդը ընդդեմ մեքենայի                           
․Մեխանիկականն ընդդեմ 
ավտոմատացվածի           
․Բովանդակությունն ընդդեմ տարածման        
․Անվճարն ընդդեմ վճարովիի   A transformation of the industry

requires new definitions of what we 
do, and the value we bring.

Շուկայի փոփոխությունները պահանջում են 
մեր գործի և բերած արժեքների նոր 
սահմանումներ։

1. Fragmentation
2. Personalization
3. Micro-communities

1. Մասնատում                                                        2. 
Անհատականացում
3. Միկրոհամայնքներ

We are shifting from mass
media to 
personalized media

Մասսայական լրատվամիջոցներից մենք 
անցում ենք կատարում 
անհատականացված մեդիայի

WORK WITH   INFLUENCERS ԱՇԽԱՏԵԼ ԻՆՖԼՈՒԵՆՍԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

— collaborating with existing
— creating new ones

— համագործակցություն գոյություն 
ունեցողների հետ                                                   
—ստեղծել նորերը

And there’s the other problem:
Getting your attention.

ԵՎ կա մեկ ուրիշ խնդիր՝ քո ուշադրությունը 
գրավելը

Facts and truth haven’t
ceased to exist.
They just don’t get read.

Փաստերն ու ճշմարտությունը չեն դադարել 
գոյություն ունենալուց, դրանց մասին 
ուղղակի այլևս չեն կարդում։

The creation of niche content that 
serves 
niche communities.

Խորշ համայնքների համար 
առանձնահատուկ բովանդակության 
ստեղծում

FILTER BUBBLES ՊՂՊՋԱԿՆԵՐԻ ՖԻԼՏՐՈՒՄ

You Դու
TOPICAL ԱՐԴԻԱԿԱՆ



BRANDED ԲՐԵՆԴԱՎՈՐՎԱԾ

SUB
BRAND

ԵՆԹԱԲՐԵՆԴԱՎՈՐՎԱԾ

PERSONAL ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ

LOCATIONAL ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ

EDITORIAL ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

PARTNERSHIPS ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

POLITICS ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ECONOMICS ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
CULTURE ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Technology itself is not the
disruptor.
The biggest threat to the
business is failing to give
people what they want.

Տեխնոլոգիան ինքնին խոչընդոտ չէ: 
Բիզնեսի ամենամեծ սպառնալիքը՝ 
չկարողանալ տալ մարդկանց այն, ինչ 
ուզում են։

Drive innovation…

By obsessing over the problem
By building a process of continued 
experimentation
By incentivizing process, not 
outcomes
By designing for decision-making

Առաջ տանել նորարարությունը․․․                                                                                            
․Տարվելով խնդիրներով,                       
․Ստեղծելով շարունակական փորձի 
գործընթաց,                                               
․Խթանելով գործընթացը, այլ ոչ թե 
արդյունքները,                                            
․Նախագծելով որոշումների կայացումը

Who is this content for?
How do I reach that person?
What targeting options do I use?
What do I want that person to do
with that content?
How do I start a conversation with
that person?
How do I include that person in a
community of loyal customers?

․ու՞մ համար է այս բովանդակությունը,  
․Ինչպե՞ս պետք է փնտրեմ այդ մարդուն,     
․Ինչպիսի՞ թիրախավորման 
ընտրություններ ունեմ,                                                                      
․Ի՞նչ եմ ցանականում որպեսզի այդ մարդը 
անի այս բովանդակության հետ,                               
․Ինչպե՞ս պետք է սկսեմ խոսակցությունը 
այդ մարդու հետ,                                                         
․Ինչպե՞ս կարող եմ այդ մարդուն 
ներգրավել հավատարիմ հաճախորդների 
համայնք



Check your assumptions about
where media is going
Test the problem you’re identifying
Articulate your blind spots as well as
your plan
Challenge the team to push back
Communicate often and regularly
Focus on the end-state
Know what to value
Set metrics on what you value

․Ստուգե՛ք ձեր ենթադրությունները, թե որ 
ուղությամբ է գնում մեդիան,                    
․Փորձե՛ք ձեր հայտնաբերած խնդիրը,         
․Բարձրաձայնե՛ք ձեր կույր կետերը, ինչպես 
նաև ձեր նախագծերը,                                     
․Մարտահրավեր նետե՛ք թիմին, որպեսզի 
հետ մղվեն,                                                                       
․Շփվե՛ք հաճախ և կանոնավոր,                         
․Կենտրոնացե՛ք ավարտի վրա,                           
․Իմացե՛ք, թե ինչը պետք գնահատել,              
․Սահմանե՛ք չափումներ այն ամենի վրա, 
ինչը գնահատում եք                           

TRENDS DIGITAL ԹՎԱՅԻՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ
EMOTIONALIZATION. USERS ARE 
driven by emotions and stereotypes
GAMIFICATION. people want 
participate and play
HYPERLOCALIZATION. people read 
about themselves, targeting
AUTOMATION. autoposting, bots, 
massfollowing
SIMPLIFICATION. speed of 
consumption, competition for 
attention
PERSONALIZATION. influencers not 
media spahe an agenda

ՀՈՒԶԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ․ օգտատերերը 
առաջնորդվում են էմոցիաներով և 
կարծրատիպերով,                                              
ԳԵՅՄԻՖԻԿԱՑՈՒՄ․ մարդիկ ցանկանում են 
մասնակցել և խաղալ,                               
ՀԻՊԵՐՏԵՂԱԿԱՆԱՑՈՒՄ․ մարդիկ կարդում 
են իրենք իրենց մասին, թիրախավորում,     
ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ․ ավտոմատ 
հրատարակում, բոտեր, զանգվածային 
հետևում,                                                    
ՊԱՐԶԵՑՈՒՄ․ սպառման արագություն, 
ուշադրության համար մրցակցություն,          
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ․ Ինֆլուենսերները չեն 
սպառում մեդիայի օրակարգը

JOURNALISM/COMMUNICATION: 
TRENDS

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ․ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ

MOBILE JOURNALISM
ENGAGED JOURNALISM
DATA JOURNALISM
INVESTIGATIVE JOURNALISM
FACT CHECKING
explainer journalism
CROWD REPORTING

ՄՈԲԱՅԼ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ                        
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ                
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ                    
ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ                        
ՓԱՍՏԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ                                     
ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ                     
ԱՄԲՈԽԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ              

WHAT SHOULD WE FOLLOW IN 2019 ԻՆՉԻ՞Ն ՊԵՏՔ Է ՄԵՆՔ ՀԵՏԵՎԵՆՔ 2019-ԻՆ



Youthification (new forms, genres, 
and platforms)
Stories!
Experimental journalism
Vertical vs horizontal, AR vs VR
TikTok and IGTV Rise
Instagram boom
Messengers features

.Երիտասարդացում (նոր ձևեր, ժանրեր և 
հարթակներ)                                                           
.Պատմություններ!                                         
.Փորձնական լրագրություն                                
.Ուղղահայաց ընդդեմ հորիզոնականի, AR 
ընդդեմ VR                                                              
․TikTok և IGTV վերելք                                          
․Instagram-յան բում                                 
․Հաղորդակցման ծրագրերի 
առանձնահատկություններ          

FIRST CONTACT ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՆՏԱԿՏ

INTERNET 
USER

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՕԳՏԱՏԵՐ

SOCIAL NETWORKS 
USER

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՕԳՏԱՏԵՐ

NEWS MEDIA CONSUMER ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՊԱՌՈՂ

CONTENT CREATOR ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾՈՂ

AGE ՏԱՐԻՔ

TEXT SOCIAL
post (status UPDATE)
BROADCAST (MESSENGERS)
tweet
BLOG POST

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏ․                                       
.գրառում (ստատուսի թարմացում)                     
.հեռարձակում (հաղորդակցման ծրագրեր)   
․tweet                                                                      
․Բլոգի գրառում 

AUDIO:
podcast
AUDIOgram
MINI PODCAST

ԱՈՒԴԻՈ․                                                                 
․Փոդքասթ                                                            
․ԱՈՒԴԻՈգրամ                                                   
․Մինի փոդքասթ

VIDEO:
SOCIAL VIDEO
LONG VIDEO
INTERVIEW
video explainer
VIDEO comment
VIDEO FACT CHECK
ANIMATION
STORY
COUB
GIF/GIPHY

ՎԻԴԵՈ․                                                                 
․Սոցիալական վիդեո                                       
․Երկար վիդեո                                                      
․Հարցազրույց                                                    
․Բացատրական վիդեո                                   
․Վիդեո մեկնաբանություն                              
․Վիդեո փաստերի ճշտում                                 
․Անիմացիա                                                           
․Պատմություն                                                       
.Coub                                                                     .GIF/GIPHY                   



GRAPHICS:
PHOTO
photogallery
infographics
collage, combo
cartoon
explainer

ԳՐԱՖԻԿԱ․                                                             
․ՖՈՏՈ                                                                   
․Լուսանկարչություն                                           
․Ինֆոգրաֆիկաներ                                          
․Կոլաժ, կոմբո                                                   
․մուլտեր                                                               
․բացատրող ծրագիր    

INTERACTIVE:
test
quiz
poll
forum/chat
competition

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ․                                                     
․Թեստ                                                                      
․վիկտորինա                                                          
․Հարցում                                                                
․Ֆորում/զրույց                                                      
․մրցակցություն

COMMUNICATION in 2019 ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 2019-ՈՒՄ

sender ուղարկող

message հաղորդակցություն 

Noise աղմուկ

TV TV
5+ min, shows,
long interviews, 
documentaries

5+ րոպե, շոու, երկար հարցազրույցներ, 
վավերագրական ֆիլմեր 

moving away շարժվելով առաջ

 DEFAULT

embedded to website

ԴԻՖՈԼԹ                                                                      ․                                                                  
ներառված կայքի մեջ        

FB/IG NEWSFEED FB/IG ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇՏ

for newsfeed նորությունների դաշտի համար



English Armenian
DIVERSIFYING 
CONTENT STRATEGY 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԻՎԵՐՍԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

by Franak Viacorka ՖՐԱՆԱԿ ՎՅԱՉՈՐԿԱ

WE WILL DISCUSS today: ԱՅՍՕՐ ՄԵՆՔ ԿՔՆՆԱՐԿԵՆՔ՝
strategizing web content
Managing Social Media teams
Community building
Marketing strategies
MEASURING PERFORMANCE

1.Վեբ բովանդակության ռազմավարություն 
2.Սոցիալական մեդիայի թիմերի կառավարում  
3.Համայնքի ստեղծում                    
4․Մարկետինգային ռազմավարություն 
5.Կատարողականության չափում

 COMPETITION FOR ATTENTION ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Attention is the scarcest resource of the 
information age.

Ուշադրությունը տեղեկատվության 
դարաշրջանում ամենասուղ ռեսուրսն է

PAST/// Direct Relationship: publisher has full 
control of UX, brand and data

ԱՆՑՅԱԼՈՒՄ/// Ուղղակի 
փոխհարաբերություններ․ հրատարակիչը 
ամբողջությամբ կառավարում է UX-ը, 
ապրանքանիշը և տվյալները

Publisher/Brand => Audience Հրատարակիչ/ապրանքանիշ => լսարան
Last 5-8 years /// Indirect Relationship: publisher 
has less control of UX, brand and data

Վերջին 5-8 տարիներում /// Անուղղակի 
փոխհարաբերություններ․ Հրատարակիչը 
ամենից քիչ է կառավարում UX-ը, 
ապրանքանիշը և տվյալները

Social Platform Սոցիալական հարթակ
Current /// Publisher and brand continue to lose 
direct influence over their traditional touchpoints

Ներկայում/// Հրատարակիչը ու ապրանքանիշը 
շարունակում են կորցնել անմիջական 
ազդեցությունը իրենց ավանդական 
հենակետերի վրա

Audiences Լսարաններ
We’re in a golden age of media Մենք մեդիայի ոսկե դարաշրջանում ենք

 But we’re also in a crisis of relevance  Բայց նաև մենք արդիականության ճգնաժամի 
ենք ապրում

six elements of success հաջողության 6 տարրերը

Clear Strategy Մաքուր ռազմավարություն
Trust Վստահություն
Participation Մասնակցություն
Personalization Անհատականացում
Consistency Կայունություն
Call to Action Գործողության կոչ



Red Ocean Կարմիր օվկիանոս
Blue Ocean Կապույտ օվկիանոս
Large and Powerful Մեծ և հզոր
Small and many Փոքր և շատ

We are shifting from mass
media to 
personalized media

Մասսայական լրատվամիջոցներից մենք 
անցում ենք կատարում անհատականացված 
մեդիայի

The creation of niche content that serves 
niche communities

Խորշ համայնքների համար առանձնահատուկ 
բովանդակության ստեղծում

WHAT’S YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE? ո՞րն է քո մրցակցային առավելությունը
INFORMING
 + Building Community 

ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼ                                         +համայնքի 
ստեղծում

BUILDING AUDIENCE ԼՍԱՐԱՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ

MASS AUDIENCE ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ԼՍԱՐԱՆ

BUILDING 
REPUTATION

ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՈՒՄ

INNOVATIONS ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

People do not remember where the news comes 
from.
People remember the original projects

Մարդիկ չեն հիշում, թե որտեղից է նորությունը, 
մարդիկ հիշում են բնօրինակ նախագծերը 

news, PROGRAMS, reports, comments, video clips, 
analySIS

նորություններ, ԾՐԱԳՐԵՐ, ծանուցումներ, 
մեկնաբանություններ, տեսահոլովակներ, 
վերլուծություններ

special projects, microsites, FACT-CHECKS, games, 
tests, quizzes, AUGMENTED, virtual reality, Video 
360 ...;

հատուկ նախագծեր, միկրոկայքեր, փաստերի 
ստուգում, խաղեր, թեստեր, վիկտորինաներ, 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ, վիրտուալ իրականություն, 360 
աստիճան տեսահոլովակներ

CONSISTENCY
content publication is just a beginning

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ                        
բովանդակության հրատարակումը դեռ սկիզբն 
է

Media Cycle Մեդիայում շրջանառել
Create Ստեղծել
Distribute Տարածել
Share Կիսվել
Interact Փոխազդել
Feedback Հետադարձ կապ
Measure չափել
Analyze վերլուծել



Plan պլանավորել
CALL TO ACTION ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՉ

Action գործողություն
Opinion Change կարծիքի փոփոխում
Comment մեկնաբանություն
Sign Up գրանցվել
Share կիսվել
Buy գնել
Vote ընտրել
YOU HAVE TO BE 
LOUD 
AND 
ACTIVE

ԴՈՒ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՍ                             ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ                                                              
ԵՎ                                                                               
ԱԿՏԻՎ

FORM ԿԱԶՄԵԼ

Content Բովանդակություն
Context Ենթատեքստ
Even DON’T try to cover everything Նույնիսկ մի փորձեք ամեն ինչ հասցնել

Hype Hype*
identify the topic of public discussion բացահայտիր հանրային քննարկման թեման

topic change թեմայի փոփոխություն

Topic overlap Թեմայի համընկնումը
Micro Topic Փոքր Թեմա
Focus on trending topic Կենտրոնանալ թրենդային թեմայի վրա

explore different angles and formats ուսումնասիրել տարբեր անկյուններ և 
ձևաչափեր

compare to others: make overview, top-10,
«listing»

համեմատել ուրիշների հետ. կազմել ակնարկ, 
լավագույն 10-ը, «Ցուցակագրում»

create quiz, poll, games ստեղծել վիկտորինա, հարցում, խաղեր

ask for opinions, collect
reactions

հարցնել կարծիքներ, հավաքել արձագանքներ

provide background, make links տրամադրել ընդհանուր պատկերացում, 
կատարել հղումներ

shoot video, make infographics նկարել տեսանյութեր, պատրաստել 
ինֆոգրաֆիկա



EVERY 
ENGAGEMENT
HAS DIFFERENT WEIGHT

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ             ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ                                       
ՈՒՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ԿՇԻՌ

Comment Մեկնաբանություն
Like հավանել
Share կիսվել
Click սեղմել
THIS IS WHAT YOU NEED ԱՀԱ ԱՅՆ, ԻՆՉԻ ԿԱՐԻՔԸ ՈՒՆԵՍ

HOW TO SUPPORT CONTENT ԻՆՉՊԵՍ ԱՋԱԿՑԵԼ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ
DO NOT leave 
the first hour

Առաջին մեկ ժամում ՄԻ ՀԵՌԱՑԵՔ

Ask friends 
TO LIKE or share

Խնդրեք ընկերներին ՀԱՎԱՆԵԼ կամ կիսվել 

COMMENT, 
join in the conversation

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ թողեք, միացեք 
քննարկմանը

Raise successful 
POST FROM archive 
by Like or comment

Առաջ բերեք հաջողված փոսթը արխիվից, 
հավանելով կամ մեկնաբանելով այն

LIFE OF THE CONTENT ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԸ

FIRST HOURS
IMPORTANT

ԱՌԱՋԻՆ ԺԱՄԵՐԸ ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՆ

YOUR OBJECTIVE: 
TO PROLONG organic 
DISTRIBUTION

ՁԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆ Է․ ԻՆՉՔԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է 
ԵՐԿԱՐԱՑՆԵԼ ԲՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ

Minutes Րոպեներ
the most 
loyal subscribers 
1-3% 

Ամենահավատարիմ հետևորդները 1-3%

if they don’t like, post dies եթե նրանք չեն հավանում, փոսթը մեռնում է

1 hour 1 ժամ
people who like some times and who is online
3-10%

մարդիկ ովքեր երբեմն հավանում են և ովքեր 
օնլայն են 3-10%

if they don’t like nor share, post dies եթե նրանք չեն հավանում կամ կիսվում, փոսթը 
մեռնում է



audience online, loyal friends аўдыторыя онлайн, 
subscribers 15-20% and
+2-3% friends audience

օնլայն լսարանը, հավատարիմ ընկերները, 
հետևորդներ 15-20% և +2-3% ընկերների 
լսարանը

if not like, post distribution is slowing down եթե չեն հավանում, փոսթի տարածումը 
դանդաղում է

up to 70% audience Լսարանի մինչև 70%-ը

if people continue to engage, growth continues to 
90-140% of subscribers, can go up to 300-600%. 
viral post.

եթե մարդիկ շարունակում են ներգրավվել, աճը 
շարունակվում է մինչ 90-140% հետևորդները, 
կարող է բարձրանալ մինչ 300-600%։ 
Վիրուսային գրառում։

CONTROL OVER INFRASTRUCTURE ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

FACTCHECKING 
PROJECTS

ՓԱՍՏԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Overlap Համընկնում
FALSE NEWS ՈՉ ՃՇԳՐԻՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

facebook-centric digital world is over
new platforms appear — habits change
global disintegration, ownership consolidation

Ֆեյսբուքում կենտրոնացված թվային 
աշխարհն ավարտված է․                                       Նոր 
հարթակներ են առաջանում - 
սովորությունները փոխվում են․                   
Գլոբալ կազմալուծում, սեփականության 
համախմբում․

time spent becomes the same important as click
negative feedback matters
messengers as publishing platforms  

Ծախսված ժամանակը դառնում է նույնքան 
կարևոր, ինչքան մեկ սեղմումը․     Բացասական 
հետադարձ կապը կարևոր է․ Հաղորդակցման 
ծրագրերը որպես հրատարակման հարթակներ․ 

Time spent = attention = impact? Ծախսված ժամանակը = ուշադրություն = 
ազդեցությու՞ն

How to measure shared stories and «forwarded» 
content

Ինչպե՞ս չափել կիսված պատմությունները և 
<առաջ տված> բովանդակությունը 

Extracting data from closed groups and 
communities

Փակ խմբերից և համայնքներից ստացվող 
տվյալները

Messenger   +    publisher Հաղորդակցման ծրագրեր + հրատարակող

One Messenger Մեկ հաղորդակցման ծրագիր
content crowd-sourcing Բովանդակության ամբոխային աղբյուրները

message amplification հաղորդագրության ուժեղացում



narrow targeting նեղ թիրախավորում

CROWD ԱՄԲՈԽ

EDITORIAL ԽՄԲԱԳՐՈՒՄ

DISTRIBUTION ՏԱՐԱԾՈՒՄ

JOURNALISTS:
DATA COLLECTION
ANALYSIS
FACT CHECK
WRITING
RE-PACKING

ԼՐԱԳՐՈՂՆԵ՞Ր․                                           
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ   
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ                                       ՓԱՍՏԵՐԻ 
ՍՏՈՒԳՈՒՄ                                              ԳԻՐ                                           
ՎԵՐԱՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

WEBSITE
MESSENGERS
YOUTUBE
INVESTIGATION:

ՎԵԲԿԱՅՔ                                           
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ                       YOUTUBE                                       
ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

STORIES ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Soon? Շուտո՞վ

THREE PLATFORMS ԵՐԵՔ ՀԱՐԹԱԿ

Metrics Չափման համակարգեր

viewed
stories finished
time watched
swiping out
interactions

դիտվել է                                                                    
ավարտված պատմություններ                 դիտված 
ժամանակ                                               դուրս են եկել                       
փոխազդեցություններ

stories պատմություններ



ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ



5 SHOT
Ընդարձակ

Միջին

Մոտ

Հեռավոր

Կրեատիվ



Հիմնական1 Երես2 Կրեատիվ3

Կրեատիվ4 Նեյտրալ5 Միջին չափի6



ԵՐԿՈՒ ԵՐՐՈՐԴԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

Դիրքը
Հորիզոնը՝
միշտ ուղիղ



ԵՐԿՈՒ ԵՐՐՈՐԴԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

Չափազանց հեռու

✔

Չափազանց մոտ



✔X



Հեռու կանգնած
մարդկանց նկարելիս՝
տեղակայեք նրանց
ուղղահայաց գծերով

Մոտ կանգնած
մարդկանց նկարելիս՝
համարեք նրանց մեկ
միավոր



Հետեւի պլանի հակակշիռը
կհարստացնի տեսագրությունը

✔ X

Նախընտրությունը միշտ տվեք պարզ հետեւի պլանին

Ձեր իրադարձությունն
առաջին պլանին է



✔

X

✔
✔

180°

Լրագրողն ու հյուրը պետք է
նայեն միմյանց,

ոչ թե նույն ուղղությամբ

✔

X



ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՈՑՑԱՆՑԵՐՈՒՄ



ԼՍԱՐԱՆ
ՍոցցանցերԱվանդական ԶԼՄ-ներ

Առավել լայն լսարան ✔

X

-
Առավել մասնագիտացված

լսարան ✔-
Հարմարեցնել հրապարակման

պահը լսարանին ✔



ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ
ՍոցցանցերԱվանդական ԶԼՄ-ներ

Հաղորդումներ

Ձեւաչափ

հետաձգված անմիջապես

սահմանափակբազմազան

Սոցցանցերում առավել շատ
դիտումներ ստացող ֆորմատներ

տեսանյութեր1 հարցեր2 լուսանկարներ3 նվերներ4



ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅԹ
ՍոցցանցերԱվանդական ԶԼՄ-ներ

Լրատվությունը
«վերջնական» է

Գրավում է
ուշադրությունը

Մանրամասնում է
իրադարձությունը

Գործողություն պահանջող
բովանդակություն

Լրատվությունը
«դինամիկ» զարգացող է

Հետեւանքները քննարկող
բովանդակություն

Կարճ
տեսանյութերը՝ 3 րոպե
տեքստը՝ 20 բառ



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍոցցանցերԱվանդական ԶԼՄ-ներ

Հրապարակումից հետո՝
ցածր վերահսկողություն

Նաեւ՝ «անհայտ» ձայներ«Էլիտար» աղբյուրներ

Լիարժեք վերահսկողություն
յուրաքանչյուր փուլում

Հիմնականում՝
միակողմանի կապ

Հետադարձ կապ
Առաջին եւ հիմնական
աղբյուրը ճգնաժամային
իրավիճակում առաջին
տեղեկությունը ստանալու
համար

Հիմնական աղբյուրը
մանրամասներին
տեղեկանալու համար



f

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԻՎԵՐՍԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

ՖՐԱՆԱԿ ՎՅԱՉՈՐԿԱ



ԱՅՍՕՐ ՄԵՆՔ ԿՔՆՆԱՐԿԵՆՔ՝

1. ՎԵԲ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅԻ ԹԻՄԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ
4. ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԱՅԻՆ

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
5. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄ





ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՐ

Ուշադրությունը տեղեկատվության 
դարաշրջանում ամենասուղ ռեսուրսն է 







ՄԵՆՔ ՄԵԴԻԱՅԻ ՈՍԿԵ
ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԵՆՔ

Բայց մենք նաև արդիականության 
ճգնաժամի ենք ապրում 



ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 6 ՏԱՐՐԵՐԸ



ԿԱՊՈՒՅՏ ՕՎԿԻԱՆՈՍ

ԿԱՐՄԻՐ ՕՎԿԻԱՆՈՍ



Մեծ և հզոր 
10

Փոքր և շատ 



Franak Viacorka

11

Մասսայական 
լրատվամիջոցներից մենք 
անցում ենք կատարում 
անհատականացված 

մեդիայի 



Խորշ համայնքների 
համար 

առանձնահատուկ 
բովանդակության 

ստեղծում



Ո՞ՐՆ Է ՔՈ
ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ



ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ

ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼ

+



ԼՍԱՐԱՆԻ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ

ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԾՐԱԳՐԵՐ, 
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ, 
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ, 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՏՈՒԿՆԱԽԱԳԾԵՐ, 
ՄԻԿՐՈԿԱՅՔԵՐ, ՓԱՍՏԵՐԻ
ՍՏՈՒԳՈՒՄ, ԽԱՂԵՐ, 
ԹԵՍՏԵՐ, ՎԻԿՏՈՐԻՆԱՆԵՐ, 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ, ՎԻՐՏՈՒԱԼ
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, 360 
ԱՍՏԻՃԱՆ
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ

ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ԼՍԱՐԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մարդիկ չեն հիշում, թե որտեղից է նորությունը, 
մարդիկ հիշում են բնօրինակ նախագծերը



Franak Viacorka

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
բովանդակության
հրատարակումը դեռ
սկիզբն է

Փոխազդելվերլուծել

չափել Հետադարձ
կապ

Կիսվելպլանավորել

Ստեղծել Տարածել

Մեդիայում
շրջանառել



Franak Viacorka

17

գործողություն

ԿԱՐԾԻՔԻ
ՓՈՓՈԽՈՒՄ

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹ
ՅՈՒՆԸՆՏՐԵԼ

ԿԻՍՎԵԼ

ԳՐԱՆՑՎԵԼԳՆԵԼ

ԳՈՐԾՈ
ՂՈՒԹՅ
ԱՆ ԿՈՉ



Franak Viacorka
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ԴՈՒ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՍ 
ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ

ԵՎ
ԱԿՏԻՎ



ԿԱԶՄԵԼ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՆԹԱՏԵՔՍՏ



Նույնիսկ մի փորձեք 
ամեն ինչ հասցնել



Franak Viacorka
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Hype
բացահայտիրհանրայինքննարկման
թեման

թեմայիփոփոխությունթեմայիփոփոխություն

ՓոքրԹեմա

Թեմայիհամընկնումը



Franak Viacorka
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Կենտրոնանալթրենդայինթեմայիվրա
ուսումնասիրելտարբերանկյուններև
ձևաչափեր

համեմատել
ուրիշներիհետ. 
կազմելակնարկ, 
լավագույն10-ը, 
«Ցուցակագրում»

տալ
ընդհանուր
պատկերացում, 
կատարել
հղումներհարցնել

կարծիքներ, 
հավաքել
արձագանքներ

ստեղծել
վիկտորինա, 
հարցում, 
խաղեր

նկարել
տեսանյութեր, 
պատրաստել
ինֆոգրաֆիկա



ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ԿՇԻՌ

կիսվել

Մեկնաբանություն

հավանել

սեղմել



ԻՆՉՊԵՍ ԱՋԱԿՑԵԼ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԵԿ
ԺԱՄՈՒՄ ՄԻ
ՀԵՌԱՑԵՔ

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒ
ԹՅՈՒՆ
ԹՈՂԵՔ, 
ՄԻԱՑԵՔ

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ

ԽՆԴՐԵՔ
ԸՆԿԵՐՆԵՐԻՆ
ՀԱՎԱՆԵԼ ԿԱՄ
ԿԻՍՎԵԼ

ԱՌԱՋ ԲԵՐԵՔ
ՀԱՋՈՂՎԱԾ ՓՈՍԹԸ
ԱՐԽԻՎԻՑ՝
ՀԱՎԱՆԵԼՈՎ ԿԱՄ
ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼՈՎ ԱՅՆ



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԸ

ԱՌԱՋԻՆ 
ԺԱՄԵՐԸ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՆ

0 15 30 45 60

1 hour

ՁԵՐՆՊԱՏԱԿՆԷ․
ԻՆՉՔԱՆՀՆԱՐԱՎՈՐ
ԷԵՐԿԱՐԱՑՆԵԼ
ԲՆԱԿԱՆ
ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ





ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Yandex Aura



ՓԱՍՏԵՐԻ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Համընկնում ՈՉՃՇԳՐԻՏ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ







age



ԲՐԵՆԴ
ԱՎՈՐ
ՎԱԾ

ԱՐԴԻ
ԱԿԱՆ

ԱՐԴԻ
ԱԿԱՆ

ԱՐԴԻ
ԱԿԱՆ

ՏԱՐԱԾ
ՔԱՅԻՆ

ՏԱՐԱԾ
ՔԱՅԻՆ

ՏԱՐԱԾ
ՔԱՅԻՆ

ԵՆԹԱ
ԲՐԵՆ
ԴԱՎՈ
ՐՎԱԾ

ԵՆԹԱ
ԲՐԵՆ
ԴԱՎՈ
ՐՎԱԾ

ԱՆՀԱՏ
ԱԿԱՆ

ԱՆՀԱՏԱ
ԿԱՆ



ՖԵՅՍԲՈՒՔՈՒՄ
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԹՎԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՐՀՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ Է:

ՆՈՐ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ ԵՆ
ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ -
ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՓՈԽՎՈՒՄ ԵՆ:

ԳԼՈԲԱԼ ԿԱԶՄԱԼՈՒԾՈՒՄ, 
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ:



Անվճար համագործակցություններ
Ագրեգատորներ
Լրատվամիջոցների հովանավորչություն
Հրապարակայնություն
Զանգվածային հետևում
Խաչվող հրապարակումներ
Միկրոինֆլուենսերներ

ԱՆՎՃԱՐ



ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ/ՎՃԱՐՈՎԻ 

Google Adwords
FB/IG գովազդներ
VK գովազդների ֆոնդ
Վիդջեթների տեղադրում
վճարովի
համագործակցություններ



ՄԻ ՏԵՂԱԴՐԵՔ ԳՈՎԱԶԴ ՀԵՏԵՎՈՐԴՆԵՐ
ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

ՏԵՂԱԴՐԵՔ ԳՈՎԱԶԴ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ



Մենք չենք մրցակցում 
ԻՆՔՆԵՐՍ ՄԵԶ ՀԵՏ 



Մենք հաշվում ենք 
ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ 



ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՆ 

ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒ
ԹՅՈՒՆԸ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1000 ՀԵՏԵՎՈՐԴ
ՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ 
ՀԱՄԵՄԱՏԵԼԻ ԵՆ՝  
(FB,YT,VK,IG,WEB) 

ՆԵՐԳՐԱՎ
ՎԵԼ Է 

ՀԱՎԱՏԱ
ՐԻՄ Փ

Ո
Խ

Ա
ՐԿ

Ո
ՒՄ

Ն
Ե

ՐԸ
 

ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԳԻՆԸ, ՔԱՆԻ՞ ԿՈՆՏԱԿՏ, 
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԷՋԻ ԴԻՏԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՆԻ՞ 
ՍԵՂՄՈՒՄԻ ԿԱՐԻՔ ԿԱ ՀԱՎԱՏԱՐԻՄ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԵՎ 

ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԻ ՃԱՆԱՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԼՍԱՐԱՆԸ 

ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԻ 
ԼՍԱՐԱՆԸ 



Ծախսված ժամանակը դառնում է 
նույնքան կարևոր, ինչքան մեկ 
սեղմումը․

Բացասական հետադարձ կապը 
կարևոր է․

Հաղորդակցման ծրագրերը որպես 
հրատարակման հարթակներ․



Ծախսված ժամանակը = ուշադրություն = ազդեցությու՞ն

Ինչպե՞ս չափել կիսված 
պատմությունները և «առաջ 
տված» բովանդակությունը 

Փակ խմբերից և համայնքներից 
ստացվող տվյալները 



Հաղորդակցման ծրագրեր
+    հրատարակող





Մեկ հաղորդակցման
ծրագիր

Telegram

vs



նեղ թիրախավորում

Բովանդակության
ամբոխային
աղբյուրները

հաղորդագրությ
ան ուժեղացում



ԽՄԲԱԳՐՈՒՄԱՄԲՈԽ ՏԱՐԱԾՈՒՄ

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՓԱՍՏԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ

ԳԻՐ

ՎԵՐԱՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

ԼՐԱԳՐՈՂՆԵ՞Ր
: • ՎԵԲԿԱՅՔ

• ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ

ԾՐԱԳՐԵՐ

• YOUTUBE

• ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ





ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• Facebook
• Instagram
• Vkontakte
• Youtube Stories
• Google AMP Stories 

Շուտո՞վ
• Whatsapp
• Telegram Stories
• Odnoklassniki



ԵՐԵՔ ՀԱՐԹԱԿ

պատմություններ
Facebook

Instagram

ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

• դիտվել է
• ավարտված
պատմություննե
ր

• դիտված
ժամանակ

• դուրս են եկել
• փոխազդեցությ
ուններ

vk.com



 Իննա Դուբինսկին ԱՄՆ Վաշինգտոնի Գլոբալ մեդիայի 
գործակալությունում բիզնեսի զարգացման և վերապատրաստման 
ծրագրերի ղեկավար է: Նա վերահսկում է լրատվամիջոցների 
զարգացման և լրագրության ուսուցման ծրագրերը: Նրա 
միջազգային պորտֆոլիոն ներառում է լրագրության հարյուրից 
ավելի սեմինարներ և դասընթացներ Աֆրիկայում, Կենտրոնական 
և Արևելյան Եվրոպայում, Միջին Արևելքում և Արևելյան Ասիայում: 

 
1993 թվականից Իննան աշխատել է որպես հեռարձակող լրագրող 

VOA- ի ռուսաստանյան ծառայության մեջ: Նա հյուրընկալել է և 

եղել է հատուկ թղթակից ամենօրյա ռադիոընդունման շոուի TALK 

TO AMERICA-ում և կարևոր դեր խաղացել Ռուսաստանի 

ծառայության վերակազմավորման հարցում, քանի որ ՁԱ-ն 

ռադիոյից փոխվեց և դարձավ մուլտիմեդիա հեռարձակող՝ դառնալով հեռուստատեսային 

լրատվական ծրագրի՝ WINDOW TO AMERICA հաղորդաշարի խարիսխ և Russian Service 

մուլտիմեդիայի ավագ խմբագիր: Միջազգային հեռարձակողների միջազգային բյուրոյի 

առաքելության և նպատակների կատարման գործում իր առանձնահատուկ ներդրման համար 

նա ստացել է երկու Ոսկե Մեդալ Մրցանակ: 

Նախկինում Իննան մշակել է ռուսագիտության ծրագիր և վերահսկոլ է Կալիֆոռնիայի 

Մոնտերեյի Պաշտպանության Լեզուների ինստիտուտում ռուս ուսուցիչների թիմը: ԽՍՀՄ 

(Ռուսաստան) մանկավարժական գիտությունների ակադեմիայի օտարալեզու 

հաղորդակցության ասպիրանտուրայի հետ միասին, Իննան նաև հեղինակ և համահեղինակ է 

«Օտար Լեզուների Ուսուցման և Յուրացման Ոճեր» չորս գրքերի: 

Էլ․ փոստ՝  idubinsk@usagm.gov  
 

  

 



Արթուր Պապյանը մուլտիմեդիա խմբագիր է 

«Ազատության» հայկական ծառայությունում, նա 

ղեկավարում է հայկական ծառայության սոցցանցային 

օգտահաշիվները և խմբագրում է կայքի հայկական 

տարբերակը։ 
  

Վերջին տարիներին Արթուրը նաև օնլայն լրագրություն է 

դասավանդել հայաստանյան մի շարք 

համալսարաններում, իսկ ավելի վաղ աշխատել է որպես 

լոնդոնյան «Բազմակողմանի տեղեկատվության 

ինստիտուտ» կազմակերպության հայաստանյան 

ծրագրերի համակարգող, պարբերաբար հանդես է եկել 

որպես մեդիայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտի փորձագետ։ 
 

E-mail: papyana@rferl.org  

mailto:papyana@rferl.org


Արման Թարջիմանյան 

«Ամերիկայի Ձայն» 

Աշխատել է հայկական, ռուսական եւ 

ամերիկյան լրատվամիջոցներում, ուսում 

ստացել Հայաստանում եւ Միացյալ 

Նահանգներում: Վերջին տարիներին 

աշխատում է «Ամերիկայի Ձայն»-ի 

հայկական ծառայությունում, որտեղ 

մասնակցում է նաեւ առցանց 

ռազմավարության մշակմանն ու 

իրականացմանը: Մասնագիտական հետաքրքրությունների են առցանց ոլորտում կեղծ 

լրատվության եւ քարոզչության կանխման միջոցները, նոր տեխնոլոգիաների ընձեռված 

հնարավորությունների եւ մարտահրավերների հետազոտությունը: 

atarjimanyan@voanews.com  

+1-202-382-5114 
  
 

mailto:atarjimanyan@voanews.com


Ֆրանցիսակ (Ֆրանակ) Վյաչորկան 

հանդիսանում է Digital Communication 

Network-ի փոխնախագահ։ Միևնույն 

ժամանակ, նա աշխատում է որպես Միացյալ 

Նահանգների Գլոբալ լրատվամիջոցների 

գործակալության խորհրդատու և «Ազատ 

Եվրոպա / Ազատություն ռադիոկայան»-ի 

բելառուսական ծառայության կրեատիվ 

տնօրեն: 

 

Նրա հեղինակած մուլտիմեդիա նախագծերը, վավերագրական և 

գեղարվեստական կինոնկարները արժանացել են մի շարք մրցանակների: 

Ֆրանակն անցկացրել է թվային հաղորդակցության և նոր մեդիայի ավելի քան 50 

դասընթաց Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների ակտիվիստների և լրագրողների 

համար: Ֆրանակը LaunchMe Media Accelerator-ի կազմակերպիչն ու մենթորն է, 

որի նպատակն է Արևելյան Եվրոպայում համագործակցություն հաստատել 

լրատվամիջոցների և ՏՏ-ի միջև: 

 

Ֆրանակը ռուսական ապատեղեկատվությունն ուսումնասիրող հայտնի 

մասնագետ է։ Նա ուսումնասիրել է Կրեմլի հովանավորած ԶԼՄ-ները, 

հետազոտական կենտրոնները, արտերկրում գործող ՀԿ-ները և Ռուս Ուղղափառ 

եկեղեցու դերը: Նա հանդիսացել է ԱՄՆ Պաշտպանության նախարարության, 

Freedom House-ի և Broadcasting Board of Governors-ի խորհրդատու: Նա նաև 

համակարգել է թվային ազդեցության գործակալների քարտեզագրման նախագիծը, 

որն իրականացվել է Digital Communication Network-ի կողմից։ 

 

Ֆրանակը ժողովրդավարության և անձնական ազատության հաճախակի խոսնակ 

և ջատագով է։ Բելառուսում որպես ակտիվիստ եւ լրագրող իր գործունեության 

համար նա բազմիցս բանտարկվել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի կողմից: 

Ֆրանակի գործունեության մասին Բելառուսում նկարահանվել է մի շարք 

վավերագրական ֆիլմեր: Նրա աշխատանքը  ճանաչվել է բազմաթիվ միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից, այդ թվում` Endowment for Democracy, Freedom 

House, եւ Open Society Foundations: Նա «Ազատություն» ռադիոկայանի Վացլավ 

Հավելի անվան առաջին մրցանակակիրն է, որը ստացել է անձամբ Հավելի 

աջակցությամբ: 

 

Ֆրանակն ավարտել է Վաշինգտոնի Ամերիկյան համալսարանը (ԱՄՆ) և 

Վարշավայի համալսարանը (Լեհաստան)։ Նա սովորել է նաև Ջորջթաունի 

համալսարանում, Եվրոպայի քոլեջում և Եվրոպական հումանիտար 

համալսարանում: 
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