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“ЭГЭЛ АМЬДРАЛЫН МӨР”
ТЕЛЕВИЗИЙН 15-Н ЦУВРАЛ НЭВТРҮҮЛГИЙН ТӨСӨЛ

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Өөрсдийн хөдөлмөрөөрөө амжилттай ажиллаж буй бүтээлч 400 орчим иргэдийг
судлан /2011 - 2014 он/, олон нийтэд хүргэх зорилгоор “Эгэл амьдралын мөр” 30-н
цуврал нэвтрүүлгийг санаачлан МҮОНТ-р олон нийтэд хүргэлээ. Тус нэвтрүүлэг олон
нийтийн сэтгэлд маш их нийцэж үзэгчдийн дуртай нэвтрүүлэг болж чадсан юм. “Эгэл
амьдралын мөр” цуврал нь “Болор үзэг”- 2012 наадмын шилдэг нэвтрүүлгийн төрөлд
“Гран при” шагнал хүртээд зогсохгүй мэдээллийн сайтаар хамгийн их хандалттай видео
болсон. “Эгэл амьдралын мөр“ цуврал нэвтрүүлэг CNN телевизийн Hero цувралын
нэгэн адил Монголдоо анх удаа бүтээгдсэнээрээ өвөрмөц онцлог юм. Үүгээрээ Монгол
хүний зориг тэвчээр, амжилт, амьдралын мөн чанарыг харуулж монголын эгэл жирийн
амьдралын гайхамшигт нууцыг үзэгчиддээ харуулахыг зорьсон билээ.

АЧ ХОЛБОГДОЛ
•
•
•
•
•

Монгол хүний хийсэн бүтээснийг тодоор харуулах
Иргэдийн бие даан амьдрах чадавхыг нэмэгдүүлэн урам өгөх
Эх орондоо ажиллаж хөдөлмөрлөх сэдэл төрүүлэх
Орон нутагт ажлын байр бий болоход түлхэц үзүүлэх
ЖДҮ-ийн хөгжих гарц нээн, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО
1-р шат: ЖДҮ-чдийг 21 аймаг, 9-н дүүргээс судлан илрүүлэх
2-р шат: Шилдэг 15-н туршлагаар нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд хүргэх
3-р шат: ЖДҮ-ийг дэмжин хөгжүүлэх, бойжуулах /Ном товхимол, сургалт,
уулзалт, үзэсгэлэн худалдаа/

ИРГЭДИЙГ СОНГОСОН ҮНДСЭН ШАЛГУУР
•
•
•
•
•

Эгэл жирийн амьдралаас амжилтыг бүтээсэн иргэд
Нөөц бололцоондоо тулгуурлан амжилттай ажиллаж байгаа хөдөлмөрч иргэд
Орон нутагтаа нэр хүндтэй бусдад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
Шинэ санаачлага, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн, ажиллаж яваа
Хувь хүн буюу өрхийн аж ахуй эрхлэгчид, ЖДҮ эрхлэгчид, үндэсний
үйлдвэрлэгчид, брэнд бүтээгчид байх.

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД
•
•
•
•
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ДЭЛХИЙН ЭНХИЙН ИХ НААДАМ ТББ
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН ТЕЛЕВИЗ
ЕРӨНХИЙ ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА

Ховд аймаг
Цөлжилтийг чөдөрлөгч

Төв аймаг
Сэтгэлийн илч

Б.Лхамжав - Зүгээр л нэг
цагаан тал бараг л битүү ой
болчихсон. Энэхүү бахархал
болсон
модыг
эвийлэх,
хайрлах сэтгэлээр ургуулсан
эзэн нь Лхамжав. Улсын
хэмжээнд 400 гаруй га газрыг
ойжуулсан.
Нэвтрүүлгээс
төрсөн анхны гавьяат.

Т.Батсайхан - Үүргэвчийн
наймаанаас анх гутал хийж
сурснаар одоо өөрийн гараар
хийж босгосон 2 давхар
үйлдвэрийн байр, “Төв гутал”
нэртэй брэндийн гутлыг бий
болгосон.

Булган аймаг
Аяга будааны амт

Дундговь аймаг
Хүслээр босгосон оргил

М.Энхтөгөлдөр - Өөрийнхөө
идэх дуртай нутгийн будаагаа
тариалж, хүмүүсийн хэрэглээ
болгосон. Бэрх ажлыг бизнес
болгож хөгжүүлж чадсан хүн
юм.

Э.Сүрэнцэцэг
Варений
шилэнд хоол хийж зарж
бизнесийнхээ гарааг эхэлж,
“Оргил”
кафе,
бэйкери
ажиллуулж, 10 гаруй хүний
ажлын байраар хангасан.

Орхон аймаг
Үнэлж баршгүй өв

Завхан аймаг
Цайны Моёор

Ч.Энх-Отгон - Морин хуур
урладаг түүний мөрөөдөл
Геннисийн амжилтыг монгол
хүний урласан морин хуур
хүртэх ёстой үздэг. (5 метр 90
см хуур - Тусгаар тогтнолын
ордонд зориулж урласан)

Д.Моёор - Холыг зорьж хортой,
хоргүй өвсийг ялгаж судлан,
өнгө үнэр сайтай өөрийн гэсэн
брэнд “Отгонтэнгэр“ цайг
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн.

Архангай аймаг
Нугараагүй итгэл

Дорноговь аймаг
Музейн Тулгаа

К.Баттулга - Алдсан цаг
хугацаагаа амжуулж нөхөх
ухаанаар өөрийгөө дайчлан
ажиллаж
чадсанаар
800
толгой малтай, эрчимжүүлсэн
фермтэй бол чадсан.

Г.Гантулга - Хамгийн залуу
оролцогч музейн үзмэрийг
өөрийн санаачлагаар сэргээн
зассан нь түүний ажил
амьдралын гараа нь болсон.

Өмнөговь аймаг
Их говийн хүү

Сүхбаатар аймаг
Дарцагт овооны эзэд

Б.Амгаланбаатар - Оюутан
насныхаа
мөрөөдлөө
дипломын
ажил
болгон
хамгаалсан. Нутагтаа очоод
мөрөөдлөө
биелүүлэхийн
төлөө ченж хийж, БНСУ-д
ажиллаж, үр шимээр нь
жуулчны баазаа байгуулсан.

А.Чулуунбаатар
Үнэнч
нөхөрлөл, хамтын хүчээр
шавар
блокоос
барилга
барьж, зам тавин, 21 мянган
төгрөгөөр хоршин нэгдэж,
аймгийн тэргүүний компанийг
хөл дээр нь босгосон.
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Дархан-Уул аймаг
100 төгрөгний үнэ цэнэ

Өмнөговь аймаг
Мятрашгүй зүтгэл

Ц.Энхжаргал
Анх
100
төгрөгөөр
нэгдэж
хуримтлалын бүлэг байгуулан
орон
нутгийн
ажилгүй
иргэдийг
үйлдвэрлэгчид
болгосон
ба
30
гаруй
хурилтлалын бүлэг үүсгэн
иргэдийг идэвхтэй амьдрахад
нь туслаж байна.

Б.Төмөрбат - Урлах эрдэмд
ухаажиж, хамгийн сүүлийн
үеийн техник технологитой
өндөр бүтээмж бүхий логоны
автомат үйлдвэрээ аавын
сургаалиар
байгуулж,
үе
дамжин эрхлэх 3-н давхар
үйлдвэрээ нээж амжжээ.

Дорнод аймаг
Худагийн Батаа

Сэлэнгэ аймаг
Хааны шаахай урлаач

Д.Батаа - Насаараа хийсэн
ажлаа залуучуудад өвлүүлэн,
хүн малыг усаар тэтгэж, хуучин
худгийг сэргээн засварладаг.
Одоогоор 140 гаруй худаг
засаж ажилд оруулсан буянтай
буурал билээ.

С.Норов - Эсгий урлалын
сургалтад сууснаар эсгий
эдлэлийн “Шилмэл эсгий“
компанитай болж, 50 хувь нь
механикжсан үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлж, өөрийн ажлын
байртай, байнгын орлоготой
болж чаджээ.

Дорноговь аймаг
Ухрах учиргүй амьдрал

Багануур дүүрэг
Санаж явбал бүтнэ

Д.Түвшиндэлгэр
15-н
наснаасаа
электроникийг
сонирхон, шавилан суралцсан
нь хожмоо түүнийг хамгийн
хэрэгтэй хүн болгосон юм.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй ч
өөрийн хоёр гараар амьдралаа
авч явна.

С.Дагвасүрэн - Оёдлын машин
засуулах хүсэлтэй эмээгийн
хүсэлтээр засварчин болсон
нь хожимоо Солонго суудлын
бүрээс брэнд болно гэж өөрөө
ч төсөөлөөгүй явжээ. Одоо
гэр бүлийн хамт бизнесээ
хөгжүүлэх хүслээр ажиллаж
байна.

Хэнтий аймаг
Амьдралын суварга

Баянхонгор аймаг
Хонгор нутгийн хүү

Ц.Амгаланбаатар - Уурын
зуухны галчаас аймаг, сумдаа
алдартай бизнесмен болж
тэргүүний соёлч өрх, ахмадад
туслах буян, аав ээж, ахан
дүүсээ дээдлэн суврага босгон
түмнийхээ төлөө зүтгэж яваа
залуу юм.

Ч.Сайнбилэг
Малчны
хотоос
малчидаа
бодсон
сэтгэлээр антен нийлүүлэн
бизнесээ эхэлсэн ч монголдоо
үйлдвэрлэсэн
өлгийгөөрөө
олон нялхасыг өлгийдөн авч
байгаа үндэсний үйлдвэрлэгч
юм.

Сүхбаатар дүүрэг
Сайн дүү

Баян-Өлгий аймаг
1000 дах авто инженер

Д.Батжаргал - Өнчин хоцорч
вагон, подволоор амьдарч
хорвоогийн хатууд хэрсүүжиж,
өрлөгчнөөс дархан болтол
дэвжиж орон гэртэй, дарханы
урлантай, бүтээлээ зарах
лангуутай
болон өргөжжээ.

Д.Бауыржан
Монголын
шилдэг1000-н
авто
инженерийн нэг. Сити такси,
Англи улсын дэлхийд алдартай
лукас компаний авто сервист
ажиллаж Монгол инжеэерийн
чадварыг харуулсан.

Увс аймаг
Эр хүн зорьсондоо

Хөвсгөл аймаг
Ухрах учиргүй амьдрал

Б.Гомбо - Мал ахуйн түүхий
эдээ боловсруулж, булигар,
хром, шевро хийж одоогоор
эсгий болон арьс боловсруулах
үйлдвэр, гутлын үйлдвэртээ
тулгуурлан “Дөрвөн булаг Увс“
ХХК-г байгууллан амжилттай
ажиллаж байна.

Т.Оюунчимэг - Бэрхшээлд
өвдөг сөгдөлгүй мотоцикл,
такси унаж борлуулагч хийхээс
ажлын гараагаа эхлэн талхны
цех, гоймонгийн үйлдвэр
бүхий “Зөөлөн” компаниа
байгуулан өөрийн босгосон
бүтээснээрээ бахархаж явна.

Увс аймаг
Итгэл захын бизнесмэн

Говь-Алтай аймаг
Нүүдэл сөрсөн бүсгүй

Т.Одонхүү - Итгэлт захыг
босгосон анхдагчаас Үндэсний
үйлдвэрлэгчдийн гол түнш
болтлоо
хөдөлмөрлөхдөө
модны хооронд хэц өлгөн
дэлгэсэн түүний арилжаа
Монгол брэндийн төв болно
хэмээн хичээсны үр шим юм.

Р.Даариймаа - Хотыг зорих их
нүүдлийг сөрөн багийн иргэн
болсон түүнд багадаа аавыгаа
даган мужааны цехд ирдэг
байсан дурсамж нь ажиллаж
хөдөлмөрлөх
сэдлийг
түрүүлэн хувийн аж ахуйгаа
босгоход нь нөлөөлжээ.

Өвөрхангай аймаг
Ариун цагаан хөдөлмөр

Налайх дүүрэг
Зөөлөн дэлхий

Ж.Батчулуун
Кино
механикчын суулгасан соёлын
үр жилээс жилд ургаж, хайрга
боловсруулах
үйлдвэртэй
болсоноо бусдын хүч гэж
үзэн 20 гаруй хүнд гэр, 10
хүнд мотоцикл бэлэглэсэн нь
хөдөлмөрийнхөө үр шимийг
хүртээж байгаа нь тэр.

Д.Гантөмөр - Солонгос улсад
ажиллаж байсан туршлагаа
үндэсний
үйлдвэрлэлдээ
нэвтрүүлэн хаягдал дугуйгаар
резинэн
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж гадна талбайн
тохижилтод ашигласан нь
түүний нэвтрүүлсэн туршлага,
алсаас тээсэн олз юм.

Сонгинохайрхан дүүрэг
Монголд үйлдвэрлэв

Баянгол дүүрэг
Монгол чанар

С.Батболд
Мужаан
мэргэжлээ орхилгүй сорилтыг
давж
өөрийн
бизнесээ
эхэлж “One wood“ тавилгын
үйлдэрийг хөл дээр нь
босгов. Монгол улсаа тавилга
экспортолдог болгохсон гэсэн
мөрөөдөл тээж ажиллаж явна.

Ү.Батбаяр - Хэрэглэгчийнхээ
Монголдоо үлдээхийг хүссэн
мөнгөөр буйдан үйлдвэрлэж
ажлын гараагаа эхэлсэн нь
түүнд
Монгол брэндийн
буйдан үйлдвэрлэж болох юм
гэсэн омогшилийг түрүүлж
Бест буйдан анх бий болжээ.
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Нэвтрүүлгийн амжилт
Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл,
Радио телевизийн академиас зохион байгуулдаг
оны шилдэг уран бүтээл шалгаруулах “БолорҮзэг” наадмаас 2012 оны телевизийн шилдэг
нэвтрүүлэг төрөлд “Болор-Үзэг 2012” шагналын
эзэн болж улмаар 9-н болор үзэгтэнүүдээс
шалгарч шилдгийн шилдэг “Гран При” шагналыг
хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн.
Энэ амжилтанд хүрэх болсон нь
нэвтрүүлгийг бүтээгчдийн хичээл зүтгэлийн
урмаар шагнасан үзэгчдийн үнэлэлт байсан гэдэг
эргэлзэхгүй байна.

“Эгэл амьдралын мөр” цуврал нэвтрүүлгийн багийн
товч танилцуулга
МҮОНТ-ийн Уран бүтээлчид:
Н. Байгал /найруулагч/
Д. Долгорсүрэн /сэтгүүлч, редактор/
Ж. Нямсүх /ерөнхий зураглаач/
Т. Оюунбүрэн /зураглаач/
Б. Оюунцэцэг /эвлүүлгийн найруулагч/
М. Байгал /зургийн дарга/
Д. Отгонцэцэг /техникч, дууны найруулагч/
Т. Төмөрхуяг /жолооч/
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Туслах уран бүтээлчид:
Н. Батаа /хөгжмийн зохиолч/
Ч. Чулуунбаатар /зураач/
Б. Түмэнбаяр /графикч/
Төслийн баг:
Г. Ганбат /зөвлөх/
Д. Сэрдарам /төслийн ахлагч/
Д. Саранхүү /зохицуулагч/
Ж. Амаржаргал /менежер/

Нэвтрүүлэг бэлтгэн, эфирээр гарах хуваарь
Шат

Хийгдэх ажлууд

Хугацаа

Хаана

Түүх сурвалжлах эхний шат
/80 гаруй түүх/

2013.09.21 – 11.21

21 аймаг, УБ хот

Түүхийг баримтжуулах
/15-н оролцогчыг сонгов/

2014.06.01 – 06.25

Комисс

2014.07.21 – 10.25

УБ хот 9 дүүрэг
/2 дугаар/
21 аймаг
/13 дугаар/

2014.08.01 – 10.30

МҮОНТ

2014.10.05-10.20

МҮОНТ

2014.10.20 – 11.21

МҮОНТ, орон
даяар

2014.11.30

МҮОНТ

2014.12.15

МҮОНТ, орон
даяар

2014.11.20-12.01

Төслийн баг

2014.12.01-12.25

Төслийн баг

2015.01.02 – 01.10

Төслийн баг

2015.01.25

Хэвлэлийн
компани
Төслийн баг

1-р шат

ТВ нэвтрүүлгийн зураг авах

2-р шат

Эвлүүлэг хийх, дуу оруулах,
бэлэн болгох
Шторк бэлтгэн цацах
Нэвтрүүлэг эфирээр цацах
ТВ хаалтын нэвтрүүлэг хийх
ТВ хаалтын нэвтрүүлэг цацах
Номын төсөл бичих, батлуулах
Номын зохиол, редактор

3-р шат

Номын эх бэлтгэх

Ном хэвлэх, нээлт
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“ЭГЭЛ АМЬДРАЛЫН МӨР”
ТЕЛЕВИЗИЙН 15-Н ЦУВРАЛ НЭВТРҮҮЛГИЙН ТӨСӨЛ

НЭВТРҮҮЛГИЙН ИВЭЭН ТЭТГЭГЧДЭД ОЛГОХ БОЛОМЖУУД:
1. “Эгэл амьдралын мөр” 15 цуврал
нэвтрүүлгийн төгсгөлд лого, нэр гаргах
/1 сарын турш/
•

•

Нэвтрүүлэг оргил цаг болох
“Цагийн
хүрд”
мэдээллийн
хөтөлбөрийн өмнө буюу хойно
эфирээр цацагдана.
Маргааш
өдрийн
эфирээр
нэвтрүүлгийн давталт цацагдана.

Ивээн
тэтгэгчийн
лого
Нэвтрүүлгийн ивээн тэтгэгч
байгууллагын нэр

2014 он

2. “Эгэл амьдралын мөр” хаалтын
нэвтрүүлэгт нэвтрүүлгийн ивээн
тэтгэгч оролцох
•
•
•
•

Байгууллагын төлөөлөл үг хэлэх
Нэвтрүүлгийн студид баннер өлгөх
Хөтлөгчийн үгээр ивээн тэтгэгч
байгууллагын гавьяаг тодотгон
хэлэх
Нэвтрүүлгийн оролцогчдод ивээн
тэтгэгчийн гарын бэлэг гардуулах
/ивээн тэтгэгч байгууллагын шинэ
хэрэглэгч болох/

3. Нэвтрүүлэг бүрэн эхээрээ эфирээр цацагдаж дууссаны дараа дахин 1 удаа бүх
цуврал давтан цацагдана.
4. МҮОНТ-ын уулзварт байрлах нэвтрүүлгийн баннерт 1 сарын турш ивээн
тэтгэгчдийн нэр, логог байршуулах

Ивээн
тэтгэгчийн
нэр, лого
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5. Facebook Page, Youtube сувгаар нэвтрүүлгийг олон нийтэд хүргэх
ивээн тэтгэгчдийг сурталчлах олон нийтэд эерэг сэтгэгдэл түрүүлэх
/нэвтрүүлгийн талаар үзэгчид эерэг сэтгэгдэл их бичдэг, share хийж түгээдэг/

6.
Нэвтрүүлгийн
үргэлжлэл
болгож 1000
ширхэг ном
хэвлүүлэх
7. “Эгэл амьдралын мөр” 3-5 дугаарын нэвтрүүлэгт оролцогчдоор ивээн
тэтгэгчдийг дурдаж далд хэлбэрээр сурталчлах
8. Ивээн тэтгэгч байгууллагын маркетингийн багтай хамтран ажиллах
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“ЭГЭЛ АМЬДРАЛЫН МӨР”
ТЕЛЕВИЗИЙН 15-Н ЦУВРАЛ НЭВТРҮҮЛГИЙН ТӨСӨЛ

“ЭГЭЛ АМЬДРАЛЫН МӨР” ТЕЛЕВИЗИЙН15-Н ЦУВРАЛ
НЭВТРҮҮЛГИЙН САНХҮҮГИЙН ТООЦОО
ТӨСВИЙН НИЙТ ДҮН
ХАНДИВААР БҮРДҮҮЛСЭН
ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТӨСӨВ
БАРТЕР ҮЗҮҮЛЭХ
ХЭРЭГЦЭЭТ ТӨСӨВ
СПОНСОР БАЙГУУЛЛАГА

94,099,950₮
35,000,000₮
9,599,950₮
49,500,000₮

Ивээн тэтгэгчээс хүсэх төсвийн хэмжээ:
Ерөнхий ивээн тэтгэгч
Ивээн тэтгэгч

30,000,000 -50,000,000
10,000,000 -20,000,000

Хөдөлмөрч, эгэл жирийн иргэдээ дэмжихэд нэгдэцгээе!
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Холбоо барих
УБ, Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо Сүхбаатарын гудамж 8/5 байр 507 тоот
Утас: 11-331758 99715292, 96969940, 88905984
И-мэйл: amaraaj9@gmail.com, info@gpf.mn, serdaram@hanmail.net
www.youtube.com/egel amidraliin mur/

