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Բեգլար Իգնատյան 

 

 
 

Հայկական ամենահայտնի ապրանքանիշներից մեկի երկար, բայց հետաքրքիր պատմությունը հայկական 

ամենաուշագրավ, հետաքրքիր ու զարգացած բիզնես խորհրդանիշներից է «SALI»-ն, որը հիմնադրել է Բեգլար 

Իգնատյանը 1991 թվականին: Մինչև 2000 թվականը 5-6, իսկ հետո մինչև 10 աշխատատեղով փոքրիկ 

արտադրամասում Իգնատյանն աշխատում ու ստեղծում էր իր կոշիկները, որոնք հիմնականում վաճառվում 

էին Մալաթիա տոնավաճառում, «Հայաստան» հանրախանութում և այլուր: Հետո կամաց-կամաց զարգանալով, 

բացեցին առաջին բրենդային խանութը, արտադրամասն էլ զուգահեռ ընդլայնվեց: Առաջին «SALI» բրենդային 

խանութը բացվեց Տաշիր առևտրի կենտրոնում, իսկ «SALI»-ն, որպես ապրանքանիշ, ձևավորվեց 2009 թ.: Բայց 

որքան երկար, այնքան էլ հետաքրքիր է եղել «SALI»-ի անցած ճանապարհը: «ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո 

ուղղակի մնացինք առանց աշխատանքի, որովհետև այն հիմնարկությունները, որտեղ աշխատում էինք, 

պարզապես փակվեցին: Ես էլ, ունենալով ինժեների մասնագիտության զգալի փորձ, ունեի թե՛ տեսական, թե՛ 

պրակտիկ բավական շատ գիտելիքներ, ու արագ հասկացա, որ պետք է նոր կերտվող Հայաստանի 

կարգավիճակին համապատասխան ապրելու և աշխատելու ուղղություն ընտրել: Եվ շատ մտածելուց հետո, 

հաշվի առնելով իմ մասնագիտական ունակությունները, որոշեցի ընտրել կոշիկի արտադրության 

ճանապարհը: Ընդ որում, մինչ այդ բացարձակապես զրո ինֆորմացիա ունեի կոշիկի արտադրության ոլորտից: 

Այսինքն՝ կոշիկի գործ էր սկսում մի մարդ, որը կոշիկից բացարձակապես գաղափար չուներ: Հետո, 

ուսումնասիրելու շնորհիվ, անընդհատ խորանալով, խորանալով, քանդելով, ուսումնասիրելով, անընդհատ 

պրպտելով, ծանոթանալով ոլորտին, մութ ու ցուրտ տարիներին չարչարվելով, այսպես ասած՝ ճանկռելով, 

չափազանց շատ ու մեծ դժվարություններ հաղթահարելով, բարձրացանք ու հասանք այսօրվա 

արդյունքներին»,- պատմում է «SALI» ընկերության հիմնադիր նախագահ Բեգլար Իգնատյանը:  

Նա սկզբում չի ունեցել անգամ ֆինանսական որևիցե ռեսուրս, որպեսզի ներդրում անի: Այլ լինելով 

կոնստրուկտոր-տեխնոլոգ՝ մեքենայի մաս է նախագծել, կարի մեքենաների վրա օգտագործվող «ռոլիկներ» ու 

դրանք մի քանի ամսվա ընթացքում վաճառելով շուկայում, գոյացած միջոցներով անհրաժեշտ մի քանի նյութեր 

ձեռք բերելով՝ սկսել է կոշիկները հատիկ-հատիկ կարել՝ բոլոր պրոցեսները անձամբ ու ձեռքով անելով: Այդ 

գործում նրան օգնում էր կինը՝ դարձյալ ձեռքով որոշ դետալներ կարելով: Այդպես էլ սկսվեց «SALI»-ի 

պատմությունը:  

 

 

 

 

 



Սասուն Իգնատյան 
 

 
 

Բեգլար Իգնատյանի որդին՝ «SALI» ընկերության տնօրեն Սասուն Իգնատյանը, մինչ այդ մեզ պատմել էր, որ 

հայրը ունեցել է «Սալամանդր» կոշիկ, և այդ կոշիկը քանդելով, ուսումնասիրելով, թե դրանում ինչ տարրեր 

կան, ինչպես է կարված, ինչպես են իրար փակցված տարբեր մասերը, նույն ձևով փորձել է ինքնուրույն կարել 

իր արտադրության առաջին 1-2 զույգ կոշիկները: Իսկ դրանից 4-5 ամիս հետո արդեն 5-6 աշխատատեղով 

փոքրիկ արտադրամաս կար… Մինչև 2000 թվականը Իգնատյանների ընտանեկան փոքրիկ բիզնեսում՝ «SALI»-

ում, կոշիկները կարվում էին ձեռքով: Ու թեև հիմա էլ «SALI» կոշիկների ֆաբրիկայում, որտեղ արդեն 

աշխատում են մոտ 5 տասնյակ աշխատողներ, կիրառվում են տարբեր հաստոցներ, միևնույն է, որակյալ ու 

իսկապես բարձրարժեք կոշիկներ կարելու համար ձեռքի աշխատանքը դեռևս որոշ փուլերում պահպանվում է:  

Ներկայումս ընկերությունն արդեն Երևանում ոչ թե մեկ, այլ 5 ֆիրմային խանութների ցանց ունի՝ ընդարձակ, 

ժամանակակից ոճով, ճաշակով ձևավորված, որտեղ բացի կոշիկ վաճառելուց, նաև որակյալ ծառայություններ 

են մատուցվում, կոշիկ ընտրելու, հագնելու և գնահատելու նոր մշակույթ է ձևավորվում: Ընկերության 

հիմնադիրը նշում է, որ անընդհատ զարգացնում են իրենց արտադրությունը, կոշիկ արտադրելու մշակույթն 

անընդհատ կատարելագործվում է «SALI»-ում: Բացի նրանից, որ բուն արտադրությունն անընդհատ նոր 

տեխնոլոգիաների մուտք, զարգացում ու կատարելագործում է պահանջում, գումարվում է կոշիկի 

«սեզոնայնությունը»: Այսինքն՝ տարբեր եղանակների համար տարբեր կոշիկներ պետք է արտադրվեն՝ 

բազմաթիվ ու բազմազան տարբեր նյութերով, մոդելներով, նորաձևությանն ու ժամանակակից միտումներին 

համընթաց շարժվել է պահանջում ոլորտը:  

Նոր միտումները թելադրում են իրենց կանոնները, համաձայն որոնց՝ աշխարհում այսօր մարդիկ 

հարմարավետությունը գերադասում են կոշիկի արտաքին տեսքից: Իսկ դա նշանակում է, որ «SALI»-ում պետք է 

անընդհատ կատարելագործեն արտադրանքը, բարձրացնեն որակը, աշխատեն արտաքին տեսքի, 

հարմարավետության ուղղությամբ: Եվ այս ամենն անվերջանալի գործընթաց է:  

Ներկայումս, բացի Հայաստանում իրացվելուց, «SALI»-ն հիմնականում արտահանվում է Ռուսաստանի 

Դաշնություն:  

«SALI»-ն 25 տարիների երկար ու դժվարին ուղի է անցել՝ սկսելով մեկ մարդու աշխատասիրության ու, ինչպես 

նշում էր նրա որդին, կամքի ուժի շնորհիվ: Նրա կնոջ մեծ աջակցությամբ ու հիմա էլ որդու ջանասեր ու 

նվիրված աշխատանքով հասել է այն հարգանքին ու ճանաչմանը, այն ծավալներին ու մակարդակին, որ այսօր 

ունի: 

«Բիզնեսմենը հաջողության հասնելու համար պետք է լինի պարկեշտ ու զուսպ, աշխատասեր, համբերատար, 

միշտ ձգտի կատարելագործվել, անընդհատ ուսումնասիրի ու հասկանա շուկան, զգա ժամանակի շունչը, 

մշտապես զարգանա ու ձգտի նորին»,- ասում է Բեգլար Իգնատյանը, որ սկզբում չի էլ պատկերացրել, որ 



առաջին կոշիկն ինքնուրույն կարելու փորձից 25 տարի անց իր կոշիները դառնալու են հայտնի ու հարգված 

ապրանքանիշ՝ «SALI», որ այդ ընթացքում ոլորտի երբեմնի հսկա ընկերությունները չեն լինելու, իսկ իրենք 

կամաց-կամաց, փուլ առ փուլ, բայց հաստատուն քայլերով զարգանալու են, աճելու և հասնելու են ներկայիս 

ճանաչմանը, որ շատ ու շատ հայտնի ու հեղինակավոր, շատ ու շատ սիրված ու հարգված մարդիկ դառնալու 

են իրենց մշտական հաճախորդները: Իգնատյանների համար հեղինակությունն ու բարի համբավը բացարձակ 

չափանիշ են: 

«Ժամանակակից աշխարհում մրցակցությանը դիմանալու համար պետք է գրագետ մարքեթինգ և ճիշտ 

պլանավորված բիզնես: Այսինքն՝ ժամանակին ու ճիշտ մոդելների արտադրություն՝ ճիշտ քանակով և 

տենդենցներին միշտ համընթաց: Եթե մի փոքր շուկայից հետ ես ընկնում, հետո շատ դժվար է դա 

վերականգնելը: Անընդհատ նորարարություններ են պետք, նոր մոտեցումներ: Մենք էլ անընդհատ 

ինքնակատարելագործվում ենք, անցնում ենք նոր թրեյնինգներ: Ես ինքս էլ շատ եմ կարդում: Բայց անընդհատ 

առաջնահերթությունները փոփոխվում են, ու պետք է պատրաստ լինես փոփոխություններին»,- նշում է 

ընկերության տնօրեն Սասուն Իգնատյանն ու հավելում՝ բիզնեսմենին հաջողելու համար պետք են ամուր 

նյարդեր, հատկապես՝ արտադրության ոլորտում, ինչը տաժանակիր աշխատանք է, մանավանդ Հայաստանում, 

որտեղ հումք չկա: Իսկ այս դեպքում յուրաքանչյուր մոդել ծնվում է ու զարգանում: Սա ամենօրյա լարված, 

ուշադիր ու ոչ մի ձախողում չհանդուրժող գործունեություն է, ընդ որում՝ անվերջանալի, յուրաքանչյուր նոր 

սեզոնում, նոր մոդելային շարքերի հետ նորովի կրկնվող: Դա, ինչպես դիպուկ նշեց Սասուն Իգնատյանը, 

էվոլյուցիա է, ու այդ էվոլյուցիոն փուլերով անցնելով, անընդհատ փոփոխվելով, զարգանալով՝ Բեգլար 

Իգնատյանի ձեռնարկումը դարձավ այսօրվա «SALI»-ն: 
 

Տեղ. աղբյուր`  

http://ankakh.com/article/54697/%C2%ABSALI%C2%BB-qsanhing-tarva-hadjvoghuthyan-gaghtniqnyere 

 

 

Նայել նաև` 

 SALI - Կոշիկ արտադրելու արվեստ 

https://www.youtube.com/watch?v=Cdo67krSlWk 

 «SALI»-ն 25 տարեկան է 

https://www.youtube.com/watch?v=9B-Okf29FBA 

 «ՍԱԼԻ» ԿՈՇԻԿԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՑԱՆՑ 

http://www.sali.am/ 

 Մեր նպատակն է բացել «SALI»-ի ցանց ամբողջ աշխարհում․ հայկական ամենահայտնի 

ապրանքանիշներից մեկի պատմությունը  

http://armday.am/?p=15&l=am/mer+npatakn+e+bacel+salii+canc+amboxj+ashxarhum+haykakan+amenahaytni

+apranqanishneric+meki+patmutyuny+lusankarner 
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