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Գործարար համագործակցության առաջարկներ և հարցումներ 

Հայաստանյան ՓՄՁ-ների միջազգային գործարարության զարգացման և արտասահմանյան 

գործընկերների հետ կապեր հաստատելու նպատակով ՁԵՑ Հայաստանը ուշադրությանն է 

ներկայացնում գործարար համագործակցության հետևյալ առաջարկները. 

Սննդի  վերամշակում 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
 

Հոլանդական ընկերությունը, որն աճեցնում է սնկեր, փնտրում է համատեղ ձեռնարկություն 

հիմնելու հնարավորություն կամ (կիսա) բուսական մսի դիստրիբյուտորներ 

Հոլանդական ընկերությունը, որը զբաղվում է բուսակերային և մսային խառնուրդների 

սննդատեսակների համար նախատեսված սնկերի աճեցմամբ և հետագա մշակմամբ, 

փնտրում է՝  

-Բուսակերային սննդամթերք մշակողներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո, 

-Մսամթերք մշակողներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո, որպեսզի սնկի 

սպիտակուցը մսին խառնեն, 

-Ընկերություններ/մանրածախ վաճառողներ՝ տարածման ծառայությունների համար, ովքեր 

հետարքրքրված են բուսական/բուսակերային ապրանքներով և մսամթերքով, որն ունի սնկի 

հավելումներ։ 

Ծածկագիր. BONL20181019001 

Մեղրային խառնուրդներ արտադրող լիտվական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Լիտվական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2017 թվականին, արդեն լավ հայտնի է 

տեղական շուկայում և փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ: Ընկերությունն արտադրում 
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է բնական մեղր, մեղրային խառնուրդներ՝ հատապտուղներով և բույսերով։ Արտադրանքն 

էկոլոգիապես մաքուր է՝ պատրաստված նորարարական տեխնոլոգիաներով։ Ընկերությունը 

փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր. BOLT20181012001 

 

Օրգանական ապրանքներ արտադրող սերբական ընկերությունը փնտրում է ֆինանսական 

համաձայնագրեր  

Սերբական ընկերությունն արտադրում է մի շարք ապրանքներ՝ հիմնված օրգանական 

սննդային բաղադրիչների (մրգեր, բանջարեղեններ, կաթնամթերք, հացահատիկ և մեղր) 

վրա, որը թույլ է տալիս խուսափել այն խնդիրներից, որոնք առաջացնում է ժամանակակից 

կյանքը և դիետաները։  Ընկերության մոտեցումը հիմնված է ապացուցված ծագման բնական 

բաղադրիչների վրա: Ընկերությունը փնտրում է ֆինանսական համաձայնագրեր՝ վաճառքի 

մեջ ներդրումներ կատարող գործընկերների հետ։  

Ծածկագիր. BORS20180219001 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական կաթնամթերք, փնտրում է 

գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական կաթնամթերք, ցանկանում է 

ընդլայնել վաճառքի աշխարհագրական տարածքները։ Դա իրականացնելու համար այն 

փնտրում է գործընկերներ՝ ծառայությունների մատուցման  կամ տարածման 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

 Ծածկագիր. BOUA20180625001 

Բարձրորակ հրուշակեղեն արտադրող ուկրաինական ընկերությունն առաջարկում է իր 

արտադրատեսակները տարածման կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

Բարձրորակ հրուշակեղեն արտադրող ուկրաինական ընկերությունն առաջարկում է իր 

արտադրատեսակները տարածման կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո այն 

միջազգային գործընկերներին, ովքեր ցանկանում են զարգացնել այդ բիզնեսն իրենց 

տեղական շուկաներում։ Արտադրողն առաջարկում է ավելի քան 20 անուն մեղրաբլիթներ ու 

թխվածքաբլիթներ։  

Ծածկագիր. BOUA20180831002 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Ռումինական ընկերությունը փնտրում է ընկուզեղենի, սերմերի և չրերի 

արտադրող/մատակարար 

Տրանսիլվանիայում տեղակայված ռումինական ընկերությունը, որի հիմնական զբաղմունքն է 

հումքի և սերմերի ներմուծումն ու արտահանումը, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ Պոտենցիալ գործընկերներ կարող են լինել  

նրանք, ովքեր կարող են մատակարարել մի շարք արտադրատեսակներ, ինչպես օրինակ` 

բարձր որակի կոկոսի յուղ, սովորական կոկոսի յուղ՝ RBD (ռաֆինացված, սպիտակեցված, 

դեզոդորացված)։ 

Ծածկագիր. BRRO20181004001 

Ֆունկցիոնալ սննդի ոլորտում գործող շվեդական ընկերությունը, որն արտադրում է սննդի վրա 

հիմնված անքնության դեմ արտադրանք, փնտրում է գրանուլաների նման խորտիկներ 

արտադրող 

Ֆունկցիոնալ սննդի ոլորտում գործող շվեդական ընկերությունը, որը հիմնված է 

համալսարանական հետազոտության վրա, առաջարկում է սննդի վրա հիմնված 

արտադրատեսակներ, որոնք օգտակար են անքնության դեպքում  և այժմ նրանք ցանկանում 

են եվրոպական շուկա ներգրավել նոր արտադրող։ Ընկերությունը ցանկանում է 

համագործակցություն հաստատել խորտիկներ արտադրողի հետ, ով չի կիրառում որևէ 

ալերգեն և կարող է արտադրել գրանուլայատիպ խորտիկներ փոքր քանակներով և 

օրգանական բաղադրիչներով։ 

 Ծածկագիր. BRSE20181101002 

 

 

Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am


Enterprise Europe Network  Armenia, 
Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia 

Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14  info@eenarmenia.am;  http://eenarmenia.am/ 

6 

 
 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Կանացի ներքնազգեստ արտադրող լեհական ընկերությունն առաջարկում է մեծ չափի 

ներքնազգեստներ, գրավիչ ներքնազգեստներ, վիսկոզայից բոդիներ և բլուզներ 

դիստրիբյուտորներին և գործակալներին 

Միջին չափերի ընկերությունը Լեհաստանից, որն արտադրում է կանացի էքսկլուզիվ 

ներքնազգեստ, փնտրում է միջազգային գործընկերներ, ովքեր բաց են համագործակցության 

համար և կհամագործակցեն գործակալության և/կամ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։ Դիզայնի ժամանակ կիրառվում է CAD (համակարգչային օժանդակ 

մշակում) ծրագիրը, նորագույն սարքավորումներ և բարձրորակ նյութեր, որոնք էլ ապահովում 

են ներքնազգեստների բարձր որակը։  

Ծածկագիր. BOPL20181001001 

 

Կանացի հագուստ արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում է առևտրի միջնորդավորված 

ծառայություններ և առաջարկում է արտադրական կարողություններ 

 

Լեհական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է կանացի նորաձևության ոլորտում, փնտրում է 

առևտրային և արտադրական գործընկերներ։ Հավաքածուն բաղկացած է բարձրորակ 

զգեստներից, որոնք արված են տրիկոտաժե գործվածքներից։  Առևտրային գործակալության և 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո ընկերությունը կհամագործակցի 

գործընկերների հետ։ Արտադրական համաձայնագրեր կկնքվեն արտադրական 

գործընկերների հետ։  

Ծածկագիր. BOPL20180831002 

Աշխատանքային հագուստ արտադրող խորվաթական ընկերությունը փնտրում է առևտրի 

միջնորդներ և առաջարկում է մեքենայացված ասեղնագործություն իբրև ենթակապալառու 

 

Խորվաթական ընկերությունը, որն արտադրում է աշխատանքային հագուստ  

առողջապահական, շինարարական, փրկարարական, արտադրական և սննդի 

ծառայությունների (HORECA) ծառայությունների ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 

գործակալներ՝ տարածման  կամ առևտրային ծառայությունների  համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով։ Ընկերությունը նաև առաջարկում է իր արտադրական 

կարողություններն ասեղնագործության բիզնեսի ոլորտում, որի համար այն փնտրում է 

ենթակապալառուներ։ Ցանկալի գործընկերները եվրոպական երկրներից են։ 

 

Ծածկագիր. BOHR20180828001 
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Լեհական ընկերությունը նորաձևության ոլորտից առաջարկում է դիզայներական և 

արտադրական ծառայություններ 

 

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է դիզայներական և արտադրական ծառայություններ։ 

Ծառայությունների պորտֆելը ներառում է՝ հագուստի դիզյան և մշակում, նմուշների 

արտադրություն, պատրաստման և արտադրության կառավարում։ Ընկերությունը կարող է 

խորհուրդ տալ դիզայնի տեխնիկական հարցերով և աջակցել թղթային գաղափարից մինչ 

արտադրություն։ Արդյունքում հաճախորդները ստանում են լուծումներ ըստ իրենց 

պահանջների։ Ընկերությունը փնտրում է հաճախորդներ դիզայնի համար՝ աութսորսինգային 

կամ ծառայությունների մատուցման և արտադրության ենթապայմանագրային 

համաձայնագրերի ներքո։ 

Ծածկագիր. BOPL20170303001 

Սլովենական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և մանրածախ վաճառողներ՝ առանց 

կապի կոշկաքուղերի համար 

 

Ընկերությունը Սլովենիայից, որը մասնագիտացած է կոշիկի և հագուստի աքսեսուրաների 

ոլորտում, նախագծում է կոշկաքուղեր, որոնք առանց կապող հանգույցի են։ Դրանք հասանելի 

են տարբեր գույներով և չափերով, հարմար բոլորի համար։ Այդ կոշկաքուղերը կարող են 

արտահանվել 200 երկրներ՝ ընկերության առցանց խանութի միջոցով, բայց ընկերությունը 

ցանկանում է ընդլայնել իր շուկան ողջ աշխարհում և փնտրում է տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր։  

 

Ծածկագիր. BOSI20180904001 

mailto:info@eenarmenia.am


Enterprise Europe Network  Armenia, 
Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia 

Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14  info@eenarmenia.am;  http://eenarmenia.am/ 

8 

 
 

Արտադրական ոլորտի համար բարձրորակ պաշտպանական հագուստ արտադրող 

ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր արտադրանքի համար  

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը գործում է շուկայում 2007 թվականից, հանդիսանում է 

պաշտպանական աշխատանքային հագուստի  լայն տեսականու արտադրող և 

դիստրիբյուտոր։ Առաջարկվող ապրանքները բարձրորակ են, ունեն համապատասխան 

սերտիֆիկատ և տեխնիկական փաստաթղթեր։ Ընկերությունը լավ հաստատված է տեղական 

շուկայում, սակայն ցանկանում է ընդլայնել իր շուկան և փնտրում է տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր  այն գործընկերների հետ, ովքեր ունեն  լավ հաստատված 

շուկայական ցանց։ 

 

Ծածկագիր. BOUA20180831008 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է նորածին երեխաների ծնողների համար 

պայուսակներ արտադրող 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը զբաղվում է ակտիվ կյանքով ապրող և նորածին 

երեխաներ ունեցող ծնողների համար հարմարավետ պայուսակների և աքսեսուարների 

դիզայնով և վաճառքով, փնտրում է իր պայուսակների համար եվրոպական արտադրող: 
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Ծածկագիր. BRFR20181012001 

 

Շինարարություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բոսնիական շինարարական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ շինանյութերի 

համար տարածման կամ առևտրային ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով 

Բոսնիական ընկերությունը հետաքրքրված է միջազգային շուկայում դիստրիբյուտորների և 

առևտրային գործակալների հետ համագործակցությամբ՝ իր ապրանքների լայն տեսականու 

արտահանման համար։ Ընկերությունն արտադրում է նյութեր, հատկապես՝ պատերի և 

ֆասադների համար նախատեսված ներկեր և առաջարկում է համագործակցություն՝ 
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տարածման կամ առևտրային ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

 

Ծածկագիր.  BOBA20180910001 

Մրցանակակիր իսպանական ճարտարապետական և շինարարական ընկերությունը 

կառուցում է մոդուլային ալյումինե տներ և փնտրում է համագործակցություն՝ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո 

 

Իսպանական ընկերությունը, որը մշակում, արտադրում և կառուցում է մոդուլային ալյումինե 

տներ, առաջարկում է բնակարանների ռեսուրսների տնտեսման լուծումներ։ Այն փնտրում է 

համագործակցություն արտադրական համաձայնագրերի ներքո շինարարական և 

ճարտարապետական ընկերությունների հետ՝ կառուցելու համար մոդուլային տներ, որոնք 

հեշտ է տեղադրել։ Այն առաջարկում է 2 փաթեթներ, որոնք ուղարկվում են կոնտեյներով և 

տեղադրվում են դասընթաց անցած թիմի կողմից։  

 

Ծածկագիր. BOES20180723001 

Կայուն ենթակառուցվածքային կառուցվածքների մեջ մասնագիտացած հոլանդական 

ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր 

Հաջողակ ընկերությունը Հոլանդիայից մասնագիտացած է անթափանցելի ճանապարհային 

ենթակառուցվածքների, նավահանգիստների, պահեստային կայանատեղերի, կոնտեյներային 

տերմինալների, հանքերի և օդանավակայանների կայուն, էկոլոգիական և տնտեսական 

կայունացուցիչների ոլորտում, ինչպես նաև՝ աղտոտված հողի անշարժացմամբ։ 

Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր այն 

ընկերությունների հետ, որոնք կվաճառեն իր ապրանքները նոր հաճախորդներին։ 

Ծածկագիր. BONL20181002001 

Մեքենաշինության ոլորտում գործող թուրքական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Թուրքական ընկերությունը, որը տեղակայված է Անկարայում, զբաղվում է տարբեր 

ոլորտների համար համաձուլվածքների պատրաստման, սեղմման աշխատանքներով, 

զանգվածային և պահեստամասերի արտադրությամբ։ Ընկերությունն առաջարկում է իր 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

արտադրական ծառայությունները դիզայնի, պլաստիկ ձուլման, զամակի (ալյումինի, 

մագնեզիումի և պղնձի համաձուլվածք) սեղմման և ռետինե արտադրատեսակների 

ոլորտներում: Ընկերությունը ցանկացած  ՁԵՑ երկրում փնտրում է գործընկերներ՝ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

 Ծածկագիր. BOTR20171004001 

Հունգարական ընկերությունը ճնշմամբ արվող կաղապարման ոլորտից փնտրում է 

օտարերկրյա գործընկերներ՝ արտադրական ծառայությունների մատուցման կամ 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Հունգարական ընկերությունն առաջարկում է սեփական արտադրության պլաստիկ մասեր և 

ճնշմամբ արվող կաղապարման ծառայություններ՝ եվրոպական ընկերություններին։ ՓՄՁ-ն 

փնտրում է արտադրողներ կամ հավաքակցող  գործարաններ, որոնք պլաստիկ ապրանքների 

մատակարարաման կարիք ունեն, կամ այնպիսի ընկերություններ, որոնք չեն արտադրում 

պլաստիկ մասեր և ցանկանում են դրանք ձեռք բերել որևէ երրորդ ընկերությունից։ 

Համագործակցությունը հնարավոր է արտադրական, ծառայությունների մատուցման  կամ 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։ 

Ծածկագիր. BOHU20180903001 

Շինությունների ինտերիերների հավքակցման համար հատուկ միակցիչներ արտադրող 

լեհական ընկերությունը փնտրում է  դիստրիբյուտորներ 

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է նորարարական պլաստիկե և ստերլինգային 

տախտակների հավաքակցման համար նորարարական համակարգ: Համակարգը հիմնված է 

հատուկ  միակցիչների վրա․ կայունացուցիչներ, որոնց շնորհիվ հավաքակցումը  60%-ով 

ավելի կարճ է, քան  առկա լուծումների դեպքում․ այն առավել հեշտացնում է աշխատանքը՝ 

կարող է արվել փորձ չունեցող մարդկանց կողմից, նաև տրամադրում է հեռավորության 

ամբողջական կարգավորում հիմքի վրա տեղադրված տախտակից։ Ընկերությունը փնտրում է 

օտարերկրյա դիստրիբյուտորներ շինարարության ոլորտում փորձ ունեցող, որոնց հետ 

կկնքվեն տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

Ծածկագիր.  BOPL20171006001 

Շվեդական ընկերությունն իր էլեկտրական շարժիչային համակարգերի համար փնտրում է 

էլեկտրական բաղադրիչներ  
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R&D 

 

 

 

 

 

Eurostars2: Ընկերությունը փնտրում է հետազոտական համագործակցություն սպիտակուցային 

դեղերի ոլորտում, որոնք կանխարգելում են ոսկրերի քայքայումը կամ բուժիչ դեր են կատարում 

Կորեական ՓՄՁ-ն, որը վենչուրային հետազոտական ձեռնարկություն է, փնտրում է 

գործընկերներ՝ Eurostars2 ծրագրին դիմելու նպատակով։ Ծրագրի նպատակն է՝ մշակել 

սպիտակուցային կամ քիմիական բաղադրյալ դեղեր և առողջարար ֆունկցիոնալ սնունդ, 

որոնք կանխարգելում են կրծքագեղձի քաղցկեղի կամ օստեոպորոզի ոսկրային մետաստազի 

հետևանքով առաջացած ոսկրերի քայքայումը: Ընկերությունը փնտրում է ՓՄՁ-ներ, 

համալսարաններ կամ հետազոտական ինստիտուտներ, որոնք մասնագիտացած են 

կրծքագեղձի քաղցկեղի կամ սպիտակուցային ինժեներիայի բնագավառում։ 

Ծածկագիր. RDKR20180724001 

 

H2020 DT-FOF-08-2019 –Համալսարանը փնտրում է արդյունաբերական գործընկերներ՝ 

ավտոմոբիլային, ռազմածովային և պաշտպանության ոլորտների մոդուլային գործարանների 

համար պիլոտային գծեր մշակելու նպատակով։  

Շվեդական ընկերությունը, որն ունի ինժեներական հմտություններ և մի քանի տարվա փորձ 

մեխանիկական շինարարության ոլորտում, մշակում է էլեկտրական շարժիչների 

հայեցակարգ, որը հնարավորություն է տալիս փոքր նավերի և ծովային այլ տրանսպորտային 

միջոցների  բենզինային/դիզելային շարժիչները փոխարինել էլեկտրական շարժիչներով։ 

Ընկերությունը փնտրում է  էլեկտրական բաղադրիչների ոլորտում փորձ  և գիտելիքներ 

ունեցող մատակարար՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր.   BRSE20180907001 
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Միդլենդսում (Միացյալ Թագավորություն) հիմնված ընկերությունը փնտրում է տեխնիկական 

արդյունաբերական գործընկերներ ավտոմոբիլային, ռազմածովային և պաշտպանության 

ոլորտներոմ H2020 DT-FOF-08-2019 մրցույթին դիմելու նպատակով։ Ծրագրի նպատակն է՝ 

մշակել  արդյունաբերական ոլորտի համար արտադրական  մոդուլային համակարգեր, որոնք 

կարող են հարմարեցվել անհատական օգտագործման պարագայում։ Դա թույլ կտա ստեղծել 

բարձր արդյունավետ արտադրական գծեր: 

Ծածկագիր. RDUK20181101001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Վեբ ծրագրեր մշակող ռումինական ընկերությունն առաջարկում է աութսորսինգային 

համաձայնագրեր  

 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է վեբ ծրագրերի մշակման, ծրագրային 

սպասարկման, վեբ ծրագրավորման, որոնման համակարգի օպտիմալացման ոլորտում, 

փնտրում է գործընկերներ՝ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

նպատակով։  

Ծածկագիր. BORO20180809001 

 

Լեհական ընկերությունը/սկսնակը փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր բիզնեսի 

մոդելավորումների համար, որոնք նախատեսված են դպրոցների, համալսարանների և 

թրեյնինգային ընկերությունների համար 
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Լեհական ընկերությունը/սկսնակը, որը գործում է բիզնես մոդելավորումների ստեղծման 

ոլորտում, ցանկանում է հաստատել համագործակցություն ծրագրային և ապարատային 

լուծումներում՝ կրթական ոլորտի համար։ Համագործակցությունը հնարավոր է տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

Ծածկագիր. BOPL20180731001 

 

Լեհական ՏՏ ծրագրավորման դպրոցը փնտրում է ֆրանչայզ Եվրոպայում 

Լեհական ՏՏ ծրագրավորման դպրոցը, որն ունի 5 տարվա աշխատանքային փորձ տեղական 

շուկայում, փնտրում է բիզնես գործընկերներ Եվրոպայում, ովքեր ցանկանում են բացել իրենց 

ՏՏ դպրոցը ընտրված երկրում։ Համագործակցությունը հնարավոր է ֆրանչայզի ներքո։  

Ծածկագիր. BOPL20180925001 

 

Ընկերությունը փնտրում է համակարգչի մկնիկի ցնցումների ֆիլտրի տարածման 

ծառայություններ. ֆիլտրը նախատեսված է ցնցվող հիվանդություններ ունեցողների համար 

 

Իսպանիայում գտնվող  տեխնոլոգիական ընկերությունը մշակել է համակարգչի մկնիկի 

ցնցումների ֆիլտր, որը նախատեսված է ցնցումներ ունեցողնրի համար, ինչպես օրինակ 

պարկենսոնով հիվանդներն են։ Այն միացվում է մկնիկին և համակարգչին՝ նվազեցնելով 

հիվանդի ցնցումները։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման համաձայնագրեր։  

 

Ծածկագիր. BOES20181004001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

ՏՏ  վերանորոգման ոլորտի  հունական ընկերությունը փնտրում է  նման կամ  լրացուցիչ 

ծառայություններ կամ ապրանքներ մրցակցային առավելություններով` դրանք հունական 

շուկայում ներկայացնելու  նպատակով։  

Փոքր հունական ՏՏ վերանորոգման ոլորտում գործող ընկերությունը փնտրում է նոր 

հնարավորություններ։ Ընկերությունը ցանկանում է ներկայացնել ՏՏ ոլորտին առնչվող նոր 

ծառայություններն ու ապրանքները, ինչպես նաև համագործակցել նման ընկերությունների 

հետ, որոնք  տրամադրում են վերանորոգման ծառայություններ։ Ծառայությունների և 

ապրանքների տեսականին բավականաչափ լայն է,  որի շնորհիվ այդ առաջարկները 

կունենան հստակ շուկայական առավելություն: Ընկերությունը փնտրում է տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

Ծածկագիր. BRGR20180530001 

Կոսմետիկա 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության 

առաջարկներ 

 
Կոսմետիկա արտադրող ֆրանսիական արտադրողը փնտրում է բնական բաղադրիչներ և 

արտադրատեսակներ՝ տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 

ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է բնական կոսմետիկա և մաշկի խնամքի 

օրգանական արտադրանք՝ արտոնագրված արտանետման արդյունահանման գործընթացի 

միջոցով, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ Եվրոպայում՝ նոր շուկա մուտք 
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գործելու նպատակով։ Ընկերությունը  ցանկանում է հաստատել տարածման կամ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

 

Ծածկագիր. BOFR20180905001 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է դեմքի  և երեխաների խաղերի համար 

նախատեսված բնական ներկերի արտադրության ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է դեմքի  և երեխաների խաղերի համար 

նախատեսված բնական բաղադրիչներից պատրաստված ներկեր, փնտրում է միջազգային 

դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով։  

 

Ծածկագիր. BOFR20180921001 

 

Սլովենական ընկերությունը փնտրում է  ֆրանչայզ՝ իր էկոլոգիական սրահի (բիոսրահ) 

համար 

Սլովենական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մաշկի և մազերի խնամքի բնական 

միջոցների արտադրության ոլորտում, այժմ առաջարկում է ծառայություններ 
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էկոլոգիական վարսահարդարման սրահի համար, ուր մազերը կարող են ենթարկվել 

անալիզի՝ իրենց ձևը և կառուցվածքը որոշելու համար, որից հետո  նշանակվում է 

օպտիմալ բուժում։ Այդ ընթացքում էլ կիրառվում են բնական բաղադրիչներ։ Ընկերությունը 

հետաքրքրված է իր բիզնես գաղափարներն ու ապրանքներն այլոց հետ կիսելով և 

փնտրում է ֆրանչայզային գործակալության համաձայնագրեր այլ ընկերությունների հետ 

վերը նշված ոլորտում։ 

                                  Ծածկագիր. BOSI20180906001 

 

Առողջապահություն 

 

  

 

                               

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Հոլանդական ընկերությունը, որը մշակում է շարժական կետային խնամք կատարող 

սարքավորում, որը րոպեների ընթացքում ճիշտ հաշվարկում է բջիջները (թրոմբոցիտներ), 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ։ 

Բժշկական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող հոլանդական ընկերությունը մասնագիտացած 

է  կետային խնամք կատարող  դիագնոստիկ սարքավորման ոլորտում և մշակել է 

թրոմբոցիտների բջիջներն ավտոմատ հաշվարկելու սարք, որը կարող է ճշգրիտ հաշվարկել 

թրոմբոցիտների կոնցենտրացիաները ամբողջ արյան մեջ, ինչպես նաև թոքաբորբի հարուստ 

պլազմայում (PRP) մինչր  10x բազային հավասար: Թրոմբոցիտային հաշվիչը վերացնում է 

թրոմբոցիտները ձեռքով հաշվելու անհրաժեշտությունը և ծախսային առումով արդյունավետ է 

փոքր և ճկուն այլընտրանք ցիտրոմետորների համար։ ՓՄՁ-ն առաջարկում է տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր իրենց ճիշտ գործընկերներին։  
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Ծածկագիր. BONL20180820002 

Նոր ELISA  թեստ դիաբետիկ հիվանդների մոտ հիպտոգլոբինային տիպը որոշելու համար, 

ովքեր ուղղակիորեն կապված են սրտանոթային բարդությունների զարգացման ռիսկի հետ։ 

Ընկերությունը փնտրում է  առևտրային գործակալության համաձայնագրեր և տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր 

Առաջատար իսրայելյան մշակողը, որն արտադրում և շուկայահանում է բարձրորակ 

բժշկական դիագնոստիկ հավաքածուներ և համակարգեր, մշակել է նոր թեստ՝ մարդու 

շիճուկում հիպտոգլոբինային տիպը որոշելու համար։ Վաճառքն ընդլայնելու նպատակով 

ընկերությունը փնտրում է պոտենցիալ դիստրիբյուտորներ կամ ուղղակի կոնտակտ 

էնդոկրինոլոգիական կամ դիաբետային լաբորատորիաների հետ։ Ընկերությունը փնտրում է 

առևտրային գործակալության համաձայնագրեր և տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր՝ թեստի վաճառքն ընդլայնելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. BOIL20171026002 

Կորեական բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունն առաջարկում է 

էնդոսկոպիական դանակներ 

Կորեական բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունն առաջարկում է 

էնդոսկոպիական դանակներ, որոնք արտադրվում են հենց իր գործարանում։ Դանակներն 

ունեն հետևյալ  ֆունկցիաները՝ 

1. Նշում, չնայած լորձաթաղանթի ամուր լինելուն 

2. Կտրվածք լորձաթաղանթի շուրջ 

3. Դիսեկցիա։ 

Ընկերությունը ցանկանում է ունենալ երկարատև համագործակցություն դիստրիբյուտորների 

հետ, ովքեր ունեն լավ փորձ և պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ էնդոսկոպիական մշակման 

գործիքների ոլորտում։  
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Ծածկագիր. BOKR20180424001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է գործընկերներ, ովքեր 

կմատակարարեն բժշկական թեստավորման հավաքածուներ, որպեսզի համալրվի իր կողմից 

երկրորդ և երրորդ կողմերին մատակարարվող ապրանքների ցանկը  

Դիագնոստիկ ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից ողջ աշխարհում տրամադրում է 

բժշկական դիագնոստիկ ռեագենտներ, թեստավորման հավաքածուներ, մեդիա 

մանրէաբանություն, իմունոֆերմենտային անալիզի (EIA) թեստ, արագ թեստեր, ապակե շշեր / 

շշեր, կաթիլային/փողիկային հավաքածուներ։ Այն փնտրում է գործընկերներ, ովքեր օգուտ 

կքաղեն իրենց մարկետինգային արտադրության, փաթեթավորման և ավելի քան 100 

երկրներում տարածման կարողություններից և կտրամադրեն նոր տեխնոլոգիաներ՝ գոյություն 

ունեցող շարքը տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համալրելու 

նպատակով։  

Ծածկագիր. BRUK20181011001 

Այլ ոլորտներ 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Իսպանական ընկերությունը, որը ազգային հետազոտությունների կենտրոնի գործընկերն է, 

առևտրայնացնում է բնական հավելումները և կենսաբժշկության, դեղագիտության, 

կոսմետիկայի, ջրային մշակաբույսերում և այլնում առկա նորարարական բաղադիրչները և 

հիմա ընկերոթյունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Իսպանական ընկերությունը շուկայահանում է յուղային թթվի, օլեոնոլայի, 
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հիդրոքսիտիրոզոլի, օլեուրոպեինի հավելումներ, որոնք արտադրվում են ազգային 

հետազոտությունների կենտրոնում առավելագույն որակի և մաքրության հսկողության 

ներքո: Ընկերությունը հետաքրքրված է հիմնադրել առևտրային գործակալության կամ 

տարածման համաձայնագրեր՝ լաբորատորիաների, դիստրիբյուտորների, մեծածախ 

վաճառողների և կեսաբժշկության, դեղագիտության, կոսմետիկայի, ֆունկցիոնալ սննդի, 

ջրային մշակաբույսերի, կենդանական սննդի ոլորտում գործող արտադրողների հետ։ 

 

Ծածկագիր. BOES20170307001 

Ֆրանսիական կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերությունը փնտրում է արևային 

օդափոխման համակարգեր 

 

Ֆրանսիական կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերությունը մշակել է արևային 

էներգիայով օդափոխման նորարարական համակարգեր, որի նպատակն է  

ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության և տեխնոլոգայի միջոցով  տրամադրել 

լավագույն  ջեռուցումը, օդափոխումը, օդորակումը (HVAC)։ Ընկերությունը վաճառում է իր 

ապրանքները Ֆրանսիայում և ցանկանում է ընդլայնվել Եվրոպայում՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։   

Ծածկագիր. BOFR20181004001 

Շվեդական ընկերությունը, որն արտադրում է բարձր պտույտ անող  սերվաշարժիչներ, 

փնտրում է վերավաճառողներ 

Նորարարական շվեդական ընկերությունը մշակել է բարձր պտույտ անող  սերվաշարժիչներ։ 

Ընկերությունն արտադրում է ինտեգրված սերվաշարժիչներ, որոնք ունեն հզորության լայն 

շրջանակ։ Արտադրանքը կարող է կիրառվել ռոբոտային, ավտոմատացված և նյութերի 

մշակման համակարգերում։ Ընկերությունը փնտրում է վերավաճառող գործընկերներ 

տեխնիկական հմտություններով մի շարք երկրներում։ 

Ծածկագիր. BOSE20180919001 

Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է պլաստիկ մասեր ինքնաշարժիչ 
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արդյունաբերության համար, փնտրում է առևտրային գործակալություններ։ 

Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է պլաստիկ մասեր ինքնաշարժիչ, 

արդյունաբերական, օդորակման համակարգերի, սպիտակ ապրանքների և  փոքր 

կենցաղային տեխնիկայի համար, փնտրում է առևտրային գործակալություններ Եվրոպայում։  

  

Ծածկագիր. BOTR20161129002 

Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է դեկորատիվ գիպսի, աղյուսի և քարի 

իմիտացիայով դեկորացիաներ, փնտրում է միջազգային դիստրիբյուտորներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է դեկորատիվ գիպսի, աղյուսի և քարի 

իմիտացիայով դեկորացիաների արտադրության ոլորտում՝ դրանով իսկ ծածկելով 

շինարարության ոլորտի ինտերիերային և էքստերիերային լուծումների պահանջները, 

փնտրում է բիզնես գործընկերներ՝ տարածման ծառայություների համաձայնագրեր 

հաստատելու նպատակով։  

 

Ծածկագիր. BORO20171019001 
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Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը մասնագիտացած է  նորարարական 

նվերների և աքսեսուարների ոլորտում, փնտրում է միջազգային դիստրիբյուտորներ և 

առևտրային գործակալներ 

Միացյալ Թագավորության հարավ-արևմտյան մասում գտնվող ընկերությունը, որն ունի 

նորարական, խնդիրներն արագ լուծող, կենսակերպի և կնցաղի համար նախատեսված  

աքսեսուարներ ու նվերներ, իր միջազգային վաճառքն ընդլայնելու նպատակով փնտրում է 

միջազգային դիստրիբյուտորներ/գործակալներ, որոնք կապեր ունեն հայտնի խանութների, 

բազմակի փոստային պատվերների, օնլայն կամ հայտնի փողոցային նվերների խանութների 

և կենցաղային մանրածախ վաճառողների հետ։ 

 

Ծածկագիր. BOUK20180126003 

  

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Թայվանյան ընկերությունը շտապ փնտրում է  մանկական ապրանքներ եվրոպական 

երկրներից և ԱՄՆ-ից (0-1 տարեկան երեխաների համար)՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո  

Թայվանյան ընկերությունը  փնտրում է մանկական ապրանքներ արտահանողների 

եվրոպական երկրներից և Միացյալ նահանգներից։ Իդեալական գործընկեր կարող է լինել 

նա, ով կհամագործակցի իրենց հետ և կներմուծի համապատասխան մանկական 

ապրանքներ՝ ըստ պահանջվածի։ Ընկերությունը նաև ցանկանում է գտնել գործընկեր, ով 

կմատակարարի պլաստիկ շարժվող ձիեր, որոնք հարմար են երեխաների 

խաղահրապարակների համար։ Ընկերությունը ցանկանում է կնքել տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր. BRTW20180704001 

Կահույքի, լուսավորության և դեկորի ոլորտում գործող ուկրաինական դիստրիբյուտորը 

փնտրում է միջազգային մատակարարներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի 
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ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ուկրաինական դիստրիբյուտորը, որը գործում է ինտերիերի լուսավորման և կահավորման 

ոլորտում, փնտրում է արտադրող, ով կառաջարկի բարձրորակ ինտերիերային ապրանքներ, 

ինչպես օրինակ՝ կահույք (բազկաթոռներ, աթոռներ, աթոռակներ, բարային աթոռներ, 

սեղաններ, սուրճի սեղաններ, ճաշասեղաններ, հենակ սեղաններ, պուֆեր, բազմոցներ), 

լուսավորության պարագաներ (կախովի լամպեր, պատի լապտերներ, առաստաղի լամպեր, 

հատակային լամպեր), դեկոր (դիզայն՝ բարձերի և պաստառների միջոցով), դրանք 

Ուկրաինայում տարածելու նպատակով։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

Ծածկագիր. BRUA20180904001 

Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է բարձր խտությամբ փրփուրից խողովակների 

արդյունաբերական արտադրող 

Երիտասարդ ընկերությունը Ֆրանսիայից, որը նախագծում, մշակում և վաճառում է փայտե 

շարժվող խաղալիքներ (մեքենա, ինքնաթիռ, մոտոցիկլետ) երեխաների համար, փնտրում է 

բարձր խտության փրփուրով պատրաստված սև կամ գունավոր գլանաձև խողովակների 

արդյունաբերական արտադրող: Դրանք պետք է կիրառվեն ղեկի բռնակներում՝ այդ 

շարժական  խաղալիքների մի մոդելը վերազինելու համար։ Ընկերությունը փնտրում է 

երկարատև համագործակցություն՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունը 

փնտրում է երկարատև փորձառություն ունեցող արտադրող գործընկեր՝ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

 

Ծածկագիր. BRFR20181024001 

Ծաղիկների մեծածախ վաճառքով զբաղվող ռումինական ընկերություն փնտրում է ծաղիկների 

աքսեսուարների մատակարարող ընկերություններ՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ծաղիկների և բույսերի մեծածախ և 

մանրածախ առևտրում, հետաքրքրված է նոր բիզնես գործընկերներով, ովքեր 
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կմատակարարեն ծաղիկների տարբեր աքսեսուարներ։ Գործընկերների հետ 

համագործակցությունը հիմնված կլինի տարածման ծառայությունների համաձայնագրի վրա։ 

Ծածկագիր. BRRO20181010001 

 

 

 

 

 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Խելացի հարթակ՝ գինը հաշվարկելու համար և արդյունաբերության, շինությունների, 

ենթակառուցվածքների, միացված տրանսպորտի, բանացանցի միացման, էներգետիկայի, 

կոմունալ ծառայությունների, առողջապահության, արտադրության համար տպատախտակները 

հավաքելու համար  

Բրյուսելում  (Բելգիա) հիմնված ընկերությունը, որը երկարատև փորձ ունի էլեկտրոնիկայի 

նախագծման և արտադրության ոլորտում, մշակել է վեբ հարթակ՝ ընկերության կողմից 

պահանջվող տպատախտակների որակյալ նախօրինակը հեշտությամբ հավաքելու համար։ 

Հարթակն օգնում է օգտատերերին հեշտությամբ ձեռք բերել պատվիրված տպատախտակի 
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արժենշումը՝ սահմանելով տպատախտակի առանձնահատկությունները և ընտրելով 

բաղադրիչները: Տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային կամ արտադրական 

համաձայնագրեր են որոնվում բժշկության, տրանսպորտի, էներգետիկայի և շինարարական 

ոլորտներում։  

Ծածկագիր. TOBE20180921001 

Գլխուղեղի զարկերակալայնանքի  արդյունավետ լցոնում 

Գերմանական համալսարանը մշակում է նորարարական զսպանակ, որն օգտագործվում է 

գլխուղեղի զարկերակալայնանքը լցնելու համար: Այն կարող է լինել էլաստիկ և երկարությամբ 

ու ձևով դեֆորմացված։ Այն օգնում է հիվանդների ռիսկի նվազեցմանը և իջեցնում է գինը։ 

Համալսարանն առաջարկում է լիցենզիա և տեխնիկական աջակցության համաձայնագրեր։  

  

Ծածկագիր. TODE20180921001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Լիտվական ՓՄՁ-ն փնտրում է ցածր աղմուկ արձակող բարձրացնող շարժիչի տեխնոլոգիա 

Լիտվական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է  վերելակների և բարձրացնող տեխնոլոգիաների 

ոլորտում, փնտրում է գործընկեր՝ շուկայում ներկայացնելու համար մի աբողջ շարք 

ծառայություններ ։ Այժմ ընկերությունը փնտրում է գործընկեր, ով կկարողանա տրամադրել 
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ցածր աղմուկ արձակող բարձրացնող շարժիչի տեխնոլոգիա՝ արագ և դանդաղ շարժվող 

վերելակների համար։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերություն՝ առևտրային 

համաձայնագրեի ներքո՝ տեխնիկական կամ համատեղ ձեռնարկություն հիմնելու միջոցով 

համագործակցելու նպատակով։  

Ծածկագիր. TRLT20181016001 

 

Չինական ընկերությունը փնտրում է ամպային մոնիթորինգային բանացանցի համակարգ՝ 

քաղաքային սմարթ դիտահորերի կափարիչներ համար 

Չինական ընկերությունը, որն արտադրում է դիտահորեր սմարթ կափարիչներ, փնտրում է 

ամպային մոնիթորինգային բանացանցի համակարգ՝ իր քաղաքային սմարթ դիտահորերի 

կափարիչների համար։ Ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել գործընկերների հետ՝ 

հետազոտական համագործակցության համաձայնագրերի և տեխնիակական 

համագործակցության ներքո։                                          

Ծածկագիր. TRCN20181019005 
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Եվրոպական նորություններ և միջոցառումներ 
 

Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի շրջանակներում կազակերպվում են 

բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում գործարարներին 

հանդիպելու հավանական գործընկերների հետ և ստանալու անհրաժեշտ 

տեղեկություններ` եվրոպական շուկա մուտք գործելու համար:    

Ստորև ներկայացվում են 2018 թ․-ի  դեկտեմբեր  և 2019 թ․ -ի հունվար, փետրվար  

ամսիսների ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

Դեկտեմբեր 

 

 

Հունվար 

13/12/2018 BIOREGATE FORUM - one-to-one meetings 

Երկու տարին մեկ անգամ իրականացվող այս ֆորումը  նվիրված է բջջային և գենային 

թերապիայի, ցողունային բջիջների, բիոմետրատների և հյուսվածքների 

ճարտարագիտության ոլորտում վերջին  գիտական, տեխնոլոգիական, կլինիկական և 

առևտրայնացմանն ուղղված մոտեցումների լուսաբանմանը։ 

http://www.bioregate.com/bioregate-forum-european-regenerative-medicine-forum-2018-

edition/   

 

14/12/2018 Conferences & Brokerage Event: "Medical data valorisation and sustainability"             

Luxembourg (Esch-sur-Alzette) 

Միջոցառումը հրավիրում է ակադեմիայի, բիոտեխնոլոգիական և դեղագործական 

ընկերությունների, հետազոտական ենթակառուցվածքների, բուժաշխատողների, 

ինչպես նաև հիվանդների ներկայացուցիչների և այդ ոլորտի քաղաքականությունը 

մշակողների: 
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Փետրվար 

17/01/2019 Cross-industry innovation forum 2019 (Կայուն շինարարություն, արտադրություն, 

արդյունաբերական ռոբոտատեխնիկա)                                                                        Բոլզանո 

(Իտալիա) 

Այս ֆորումն ուղղված կլինի տեխնոլոգիայի տեսլականի և լուծումների, նոր բիզնես 

մոդելների վրա: Südtirol-ից և արտասահմանից ժամանած ընկերությունների 

ելույթներում կներկայացվեն խաչաձև ճյուղային ջանքերի իրենց լավագույն 

փորձը:Կեսօրին  նախատեսված է փորձագետների և ընկերությունների միջև 

համաժողով, որին կհաջորդի Ձեռնարկություննեի եվրոպական ցանցի 

շրջանակներում իրականացվող համագործակցության հաստատման միջոցառումը․ 

այն հնարավորություն կտա  ընկերություններին հանդիպելու և բանակցելու։ 

05/02/2019 Rev3days international bookerage event                                                                                     Լիլ 

(Ֆրանսիա) 

Միջազգային համագործակցության հաստատման միջոցառում Rev3Days  

2019 թվականի փետրվարի 5-6, Ֆրանսիայի Լիլ քաղաքում կկայանա Rev3Days 

միջազգային համագործակցության հաստատման միջոցառումը։ 

Միջոցառմանը կարող են մասնակցել՝ 

-ՓՄՁ-ները և բազմազգ ընկերությունները, 

-Ինստիտուցիոնալ և մասնավոր գնորդները, 

-Հետազոտական կենտրոնները և լաբորատորիաները, 

-Ներդրողնեը։ 

Միջոցառումն ուղղված է բիզնեսի զարգացմանը, նոր տեխնոլոգիաների, ներդրումային 

հնարավորությունների բացահայտմանը և համագործակցության զարգացմանը 4 

թեմատիկ ոլորտներում․ 
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Վերոհիշյալ միջոցառումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն 

ստանալու համար խնդրում ենք դիմել ՁԵՑ Հայաստան: 

Նշում: Եթե Դուք փնտրում եք գործընկեր արտասահմանում կամ նոր 

շուկա` և ցանկություն ունեք ներգրավվել ցանցի տվյալների բազայում, 

խնդրում ենք դիմել Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց  Հայաստան` 

համագործակցության հայտաձևեր և այլ համապատասխան 

տեղեկատվություն ստանալու համար: 

 

 

 

 

 

 

Հարգելի գործարար, 

- Վերականգնվող էներգիա, 

- Տնտեսական մոդելներ, 

- Կայուն տարածքներ և քաղաքներ,   

- Ապագայի արդյունաբերություն։ 

https://www.lillegrandpalais.com/ ։ 
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Գրանցվեք հետևյալ հղմամբ՝ 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32

db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799     և  ստացեք անվճար 

հաղորդագրություններ Ձեր էլեկտրոնային փոստին նոր գրանցված բիզնես 

առաջարկների, միջազգային միջոցառումների վերաբերյալ: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են: 

Այս տեղեկաթերթի մեջ տեսակետները պատկանում են 

հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների գործադիր գործակալության, Եվրոպական 

Հանձնաժողովի կամ այլ եվրոպական կառույցների  տեսակետը։ 

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործադիր գործակալությունը, 

Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ դրանց կողմից գործող որևէ 

անձ պատասխանատու չէ տեղեկաթերթում պարունակվող 

բովանդակությունն օգտագործվելու դեպքում։ 
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