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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ  

        
 

       Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում է տեղակայված «ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍ» ընկերությունը, 
որը  հիմնադրվել է 2015 թվականին`օղիների արտադրության ավելի քան երկու տասնամյակի 
փորձ ունեցող   սննդարդյունաբերական ընկերությունների խմբի նախաձեռնությամբ: 
       Հայաստանում նման արտադրություն հիմնելու կարևոր նախադրյալ է հանդիսացել  
հայկական լեռնաշխարհի` հիասքանչ համով հայտնի անզուգական ջուրը: «ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍ»-ի 
հիմնադիրները համոզված են, որ կիրառելով ինովացիոն տեխնոլոգիաներ և զուգակցելով դրանք 
անապակ լեռնային ջրի և բարձրորակ հումքերի հետ, հնարավոր է բարձրակարգ արտադրանք 
ստանալ:   
       Բարձրակարգ ըմպելիքների արտադրությունը հագեցած է ժամանակակից բարձր 
տեխնոլոգիական սարքավորումներով: Օղիները պատրաստվում են օղեգործության լավագույն 
ավանդույթների պահպանմամբ` կիրառելով նորարարական  տեխնոլոգիաներ:Օղու տեսականու 
յուրահատուկ բաղադրությունից մինչև դիզայնի  յուրաքանչյուր դետալ  մշակված է ընկերության 
փորձառու մասնագետների կողմից: Արտադրական պրոցեսի անխափան կազմակերպման 
համար անհրաժեշտ հումքերը և նյութերը ներկրվում են եվրոպական և մաքսային միության 
երկրներից: Մեր օղիները պատրաստվում են ԼՅՈՒՔՍ և ԱԼՖԱ կարգի սպիրտների լավագույն 
տեսակներից, որոնք ստացվում են Ռուսաստանի և ԱՊՀ այլ երկրների էկոլոգիապես մաքուր 
տարածքներում աճեցվող և խմորման ու բազմակի տարանջատման եղանակով ստացվող 
հարյուր տոկոսանոց ցորենից: 
Հեղինակային դիզայնով պատրաստված շշերը արտադրվում են Ֆրանսիայում և Ռուսաստանում: 
 «ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍ»-ում մտադիր են մոտ ապագայում ընդլայնել գործունեությունը և կյանքի 
կոչել միջազգային բրենդներ ստեղծելու մտահղացումները, որոնք մրցունակ կլինեն 
բարձրակարգ ալկոհոլային խմիչքների համաշխարհային  շուկայում: 
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ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

       
        «ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍ»-ի առաջատար բրենդներն են «Godfather Platinum», «Godfather Ultra 
Premium», «Masterclass» և «H2O» օղիները, որոնք օժտված են մի շարք ուշագրավ 
առանձնահատկություններով: Ընկերությունների Խմբի մասնագետների կողմից մի քանի տարի  
տևած փորձարկումների արդյունքում մշակվել և արտադրության մեջ է ներդրվել սպիրտի և ջրի 
բազմաստիճան ֆիլտրացման նորարարական մի համակարգ, որը եզակի է իր տեսակի մեջ և 
արմատապես տարբերվում է մինչ այժմ աշխարհին հայտնի` օղեգործության մեջ կիրառվող 
ֆիլտրացման համակարգերից: 
       Ֆիլտրերի այդպիսի համակարգը լիարժեքորեն զտում է էթիլային սպիրտի թունավոր 
խառնուրդները` իսպառ վերացնելով տհաճ համ և հոտ պարունակող տարրերը ` էապես 
նվազեցնելով խումարային սինդրոմը: (похмельный синдром):  
       Ֆիլտրացման արդյունքում արտադրվելու նախապատրաստված սպիրտն ու ջուրը 
ստանում են ոչ միայն հիանալի համ և գերմաքրություն, այլև աննախադեպ և յուրահատուկ  
փափկություն: 
       Հիմք ընդունելով ֆիլտրացման նմանօրինակ մոդելի կիրառումից ստացված  արդյունքները, 
ինչպես նաև հաշվի առնելով բնական մաքրությամբ օժտված Հայաստանի սառնորակ 
աղբյուրների ջրի գործոնը, մասնագետների կողմից մշակվել են հատուկ բաղադրատոմսեր, 
որոնցով էլ պատրաստվում են «ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍ»-ի բարձրակարգ  օղիները, որոնք 
որակական և համային հատկանիշներով գերազանցում են նմանատիպ բոլոր 
արտադրատեսակներին: Մեր օղիները` առանց ավելորդ համեստության, կարելի է համարել 
մինչ այժմ արտադրված  ամենափափուկ  օղիներն  աշխարհում: 
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ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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ARSSI ALLIANCE LLC.  օղիների փորձարկման արդյունքները  ISO/IEC 17025 պահանջներով  
հավատարմագրված FDA Laboratory LLC անկախ լաբորատորիայի կողմից 

 
 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

 
 

ՉԱՓՄԱՆ 
ՄԻԱՎՈՐ 

 
SGS-Ի 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՍԱՀՄԱ
ՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

 
Godfather 

 

 
H20 

 
MASTERCLASS 

Պղինձ (Cu) ррm (մգ/լ) ≤ 10 <0.1 <0.1 <0.1 
Մեթանոլ գ/100 լ 

Բացարձակ 
սպիրտի մեջ 
 

≤ 30 < 1 < 1 < 1 

Ալդեհիդները և 
կետոնները 
վերահաշվարկված 
ացետալդեհիդների 
 

գ/100 լ 
Բացարձակ 
սպիրտի մեջ 
 

≤ 4 <0.5 <0.5 <0.5 

Բարձր սպիրտները 
վերահաշվարկված 
ամիլային սպիրտի 
 

գ/100 լ 
Բացարձակ 
սպիրտի մեջ 
 

≤ 50 < 1 < 1 < 1 

Ընդհանուր 
թթվայնությունը 
վերահաշվարկված 
քացախաթթվի 

գ/100 լ 
Բացարձակ 
սպիրտի մեջ 
 

≤ 4 0,25 0,26 0,18 



Ներկայացնում ենք մեր շքեղագույն օղին 
 

Բացառիկ տեխնոլոգիաների  
շնորհիվ այս արտադրանքը մաքրազտման 

նվազագույնը 50 փուլ է անցնում` ի 
տարբերություն պրեմիում կարգի 

սովորական օղիների:  
Այս առանձնահատկությունն է՛լ ավելի է 

ընդգծում մեր օղու ընտրյալ համի 
գերփափկությունը: 

 
 

        Անզուգական, խիստ և զուսպ դիզայն    
 Հատուկ աշխատանք է տարվել  

գեղագիտորեն տարբերվող ու նրբագեղ 
 դիզայն ստեղծելու համար,  

որը մարմնավորում է մեր օղու էությունը: 

ՕՂԻ  GODFATHER 
XXS ( EXTRA EXTRA SOFT) 

 ՊԼԱՏԻՆԻՈՒՄ          ՈՒԼՏՐԱ  ՊՐԵՄԻՈՒՄ 

Տար.0,7 լ., 0,75 լ.  
Ալկոհոլ– 40%  ծավ. www. arssi-alliance.com 



Տար.0,7 լ., 0,75 լ.  
Ալկոհոլ– 40% ծավ. 

«Լավագույն  բաները կյանքում» 
 

Մեր արտադրանքի նպատակն է 
 «Կյանքում լավ բաների» ընկալման 

 գաղափարը ևս մեկ քայլ առաջ  
տանելը՝ ընձեռելով մարդկանց  

ամենափափուկ և 
ամենահավասարակշռված 

 օղին վայելելու հնարավորությունը: 

ՕՂԻ  GODFATHER 
XXS ( EXTRA EXTRA SOFT) 

 ՊԼԱՏԻՆԻՈՒՄ          ՈՒԼՏՐԱ  ՊՐԵՄԻՈՒՄ 

www. arssi-alliance.com 



                         Լիովին նոր "Godfather Platinum“ 
 

Կյանքում լավ բաների գիտակների համար ստեղծված  
լինելով՝ այս բացառիկ օղին իրենից ներկայացնում է  

փորձառության տարիներ, ձիրք և իրական նորարարություն: 
Այս օղու զտումը երկու անգամ ավելի է տևում, քան 

 իր ուլտրա-պրեմիում դասի նմանակներինը, իսկ նրա  
յուրահատուկ դիզայնը այն դարձնում է գերազանց նվեր: 

Մենք հույս ունենք, որ Դուք հաճույք կստանաք 
այս կատարյալ խմիչքի ամեն մի կաթիլից այնքան,  

որքան մենք հաճույք ենք ստացել այն արտադրելուց: 

ՕՂԻ  GODFATHER 
XXS ( EXTRA EXTRA SOFT) 

 ՊԼԱՏԻՆԻՈՒՄ 

Տար.0,7 լ., 0,75 լ.  
Ալկոհոլ– 40% ծավ. www. arssi-alliance.com 



ՕՂԻ  MASTERCLASS 
HIGH END 

Տար. 0,7 լ. 0,5 լ.  0.2 լ. 
Ալկոհոլ – 40% ծավ. 

 
 «Lավագույնը,կամ ոչինչ» սկզբունքով 
պատրաստված այս ռաֆինացված օղին իրենից  
ներկայացնում է բազմամյա փորձառություն, 
անբավ ձիրք և իրական նորարարություն:  
Բացառիկ մաքրության այս օղին գերազանց 
միջոց է փոխվստահության մթնոլորտի  
ձևավորման համար :  
 
Հուսով ենք, որ Դուք հաճույք կստանաք այս 
կատարյալ խմիչքի ամեն մի կաթիլից  
այնքան,որքան մենք հաճույք ենք ստացել այն 
կյանքի կոչելուց:  
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ԱՌԱՆՑ  ԽՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՍԻՆԴՐՈՄԻ  

ՕՂԻ «Н2О» 

Տար. 0,5 լ., 0,75 լ., 1 լ. 
Ալկոհոլ– 40% ծավ. 

       Ինչպես մեր բոլոր արտադրատեսակների, այնպես 
էլ «H2O» օղու պարագայում խումարային սինդրոմը 
(похмельный синдром) հասցված է նվազագույնի: 
Առանց որևէ չափազանցության` իր մաքրությամբ 
բացառիկ օղի: 

       Բազմաստիճան մաքրազտման շնորհիվ, որն 
իրականացվում է արտադրության բոլոր փուլերում, 
մեր կողմից մշակված ֆիլտրացման նորագույն 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արձանագրել ենք օղու 
համի, հոտի և մաքրության բացառիկ արդյունքներ: 
Այս օղին ևս հիանալիորեն համապատասխանում է 
կոկտեյլներ պատրաստելու համար: 

       Այս` իրապես ժողովրդական ապրանքանիշի 
արտադրության հիմքում, բարձր որակից զատ դրված 
է նաև մատչելի գինը, որպեսզի այն հասանելի լինի 
շատ ավելի մեծ թվով սպառողների համար: 

www. arssi-alliance.com 



ԹՈՒՆԴ  ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ  
ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ  ՏԵՍԱԿԱՆԻ 

www. arssi-alliance.com 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ARSSI  ALLIANCE 
Անզուգական փափուկ օղիներ՝ 

պատրաստված հայկական լեռնաշխարհի 
աղբյուրների մաքրամաքուր ջրով: 

www. arssi-alliance.com 
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