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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 
 

Իտալական ընկերությունը, որն արտադրում է կիսաֆաբրիկատ և սառեցված պիցցա, 
փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ  

Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կիսաֆաբրիկատի և սառեցված 
պիցցաների արտադրության ոլորտում, որոնք թխվում են փայտի վառարաններում, 
փնտրում է առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ։ Արտադրական 
ստանդարտները բարձր մակարդակով փորձարկված և միջազգայնորեն ճանաչված են։     

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3be87722-6f71-4474-abfb-3d66317ffbfa  

Ծածկագիր. BOIT20170703003 

Մակարոնեղեն և արիշտա արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Տնական մակարոնեղեն և արիշտա արտադրող լեհական  ընկերությունը, որը նման 
արտադրանք արտադրղների մեջ առաջատարներից է, փնտրում է դիստրիբյուտորներ, 
մեծածախ վաճառողներ և մանրածախ վաճառողներ արտերկրում։ Ընկերությունն 
առաջարկում է ապրանքների լայն տեսականի,  հարմարեցված է հաճախորդների տարբեր 
խմբերի նախասիրություններին։ Ընկերությունը ստեղծել է ավանդական արիշտայի 
տեսականի՝ 13 տարբեր ձևերի մակարոնեղեն։ Ընկերությունն արտադրում  է տնական 
բաղադրատոմսով։ Ընկերությունը ցանկանում է ստորագրել տարածման ծառայությունների 
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համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44191365-7b32-4334-b0b2-19827c7efc4d    

Ծածկագիր. BOPL20190926002 

 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը մշակում և արտադրում է առողջ սնունդ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Իսրայելյան ընկերությունը հիմնադրվել է 1887 թվականին, գործում է ապրանքների 
մշակման, արտադրության և առողջ սննդի՝ օրգանական, առանց գլյուտեն, առանց 
կաթնաշաքարի սննդի հումքի  վաճառքի ոլորտում: Ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա 
դիստրիբյուտորներ, որոնք գործում են առողջ սննդի ոլորտում՝ նպատակ ունենալով 
համագործակցել առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի, ինչպես նաև մանրածախ վաճառողներ՝ մասնավոր պիտակով 
արտադրություն արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e318fdf0-28d8-40e4-abec-ba51f29f13a8  

Ծածկագիր. BOIL20180318001 

 

 

Լիտվական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է սննդամթերքի, հրուշակեղենի և սննդային 
հավելումների մեծածախ վաճառքի և փաթեթավորման ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ՝ 

տարածման ծառայությունների ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Լիտվական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տարբեր տիպի սննդամթերքի (ընդեղեն, 
չրեր, նախուտեստներ), հրուշակեղենի, սննդային հավելումների և համեմունքների 
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մեծածախ վաճառքի և փաթեթավորման ոլորտում, կարող է առաջարկել սննդային և 
օրգանական արտադրանք։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

 Ծածկագիր. BOLT20190812001 

Պորտուգալական ընկերությունը, որն արտադրում է մակարոնեղեն և հրուշակեղեն, փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Պորտուգալական ընկերությունը Մադեիրա կղզուց, որը մասնագիտացած է տրադիցիոն 
տարածաշրջանային տորթերի, թխվածքաբլիթների և քաղցրեղենի արտադրության 
ոլորտում, ինչպես օրինակ՝ մեղրով տորթ (եղեգնաշաքարի մեղր), մեղրով  
թխվածքաբլիթներ և քաղցրավենիքներ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ իր արտադրանքը 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո վաճառելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e61b935-5899-4bf7-9bdf-79bda04cc406   

Ծածկագիր. BOPT20190808001 

Սուրճի արտադրության ոլորտում գործող իսպանական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում  

Իսպանական ընկերությունը, որը հիմնված է Բալեարյան կղզում, միկրո  ձեռնարկություն է 
սուրճի արտադրության ոլորտում, որը մասնագիտացած է մասնավորապես բարձրորակ 
հատիկների ոլորտում։ Այս ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր բիզնեսը և այժմ 
փնտրում է իր բրենդը ներկայացնող դիստրիբյուտոր ընկերություններ Եվրոպայում։ 
Ընկերությունը հետաքրքրված է տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 
համագործակցությամբ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c00ec71e-f7b6-4fdc-88fc-3e20c0097e9e  

Ծածկագիր. BOES20180313002 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է նորարարական, ամբողջովին բուսական 
սննդամթերք, փնտրում է կաղնու միջուկների մատակարարներ 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է տարբեր տիպի բուսական (100% բույսերի վրա 
հիմնված) սննդամթերք՝ պատրաստված տարբեր ընդեղենից ու սերմերից, փնտրում է 
կեղևազատված կաղնու միջուկներ։ Դրանք պետք է լինեն վերահսկվող, գրանցված 
անտառային տնտեսությունից և իդեալական կլինի, որ լինեն սերտիֆիկացված։ Ընկերության
նպատակն է հաստատել համագործակցություն՝ մատակարարման համաձայնագրի ներքո։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc5e498e-072d-4af0-b8e5-ce16a24a22b1     

Ծածկագիր. BRPL20190919001 

Հունգարական ՓՄՁ-ն փնտրում է արտադրողներ/դիստրիբյուտորներ սննդի 
արդյունաբերության հիմնական հումքի համար   

Միջին չափերի հունգարական ձեռնարկությունը զբաղվում է արտերկրներից ներմուծվող 
սննդամթերքի հիմնական հումքի և արդյունաբերական գործընթացների մեծածախ 
վաճառքով։ Ընկերությունը  փնտրում է նոր գործընկերներ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80fd907f-9400-44f5-90bc-818e1f1d5d11     

Ծածկագիր. BRHU20190909001 

Տեքստիլ արտադրություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է շների համար նախատեսված լյուքս դասի իրերի 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է տարածման կամ առևտրային գործակալության 
համաձայնագրեր  

Ընկերությունը Լեհաստանի Լոուեր Սիլեսա տարածաշրջանից, մասնագիտացած է 
կենդանիների համար հատուկ էքսկլյուզիվ իրերի արտադրության ոլորտում, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և գործակալներ եվրոպական երկրներից՝ այդ ապրանքներն օտարերկրյա 
շուկաներում տարածելու նպատակով։ Ընկերությունը ցանկանում է հաստատել երկարատև 
համագործակցություն տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ac49f49-e79d-41ab-8ee7-8b507428c3bc   

Ծածկագիր. BOPL20190911001 

 

Տեքստիլի ոլորտում գործող թուրքական ընկերությունը փնտրում է տարածման կամ 
արտադրական համաձայնագրեր 
 
1982 թվականին հիմնադրված թուրքական ընկերությունը շարունակում է իր գործունեությունը 
տեքստիլի ոլորտում։ Այն արտադրում է ցանկացած տիպի տեքստիլ արտադրանք, որը 
պահանջում է արդյունաբերությունը․ համազգեստից մինչև գովազդային տեքստիլ։ 
Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայություններ կամ արտադրական համաձայնագրեր։  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45cd73fa-7f55-4b74-ac89-8f3f45009cd7  

Ծածկագիր. BOTR20180326003 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ac49f49-e79d-41ab-8ee7-8b507428c3bc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45cd73fa-7f55-4b74-ac89-8f3f45009cd7
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Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է ձեռագործ ինտերիերի դեկորացիաներ, փնտրում 
է բիզնես գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ինտերիերի ձեռագործ դեկորացիաների 
արտադրության ոլորտում (բարձեր, լուսամփոփներ և այլ նկարազարդ կերամիկական 
դեկորացիաներ), որոնք աչքի են ընկնում իրենց օրիգինալ դիզայնով և մանրանկարներով, 
ցանկանում է ընդլայնել իր հաճախորդների պորտֆելը՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո նոր միջազգային բիզնես գործընկերներ գտնելով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a980c0c2-264e-45da-8f08-66e218907622   

Ծածկագիր. BORO20190827001 

 

 

Կաշվե նորաձև իրեր արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

 

Ուկրաինական ընկերութունը, որն արտադրում է տղամարդկանց և կանանց համար 
նախատեսված կաշվե աքսեսուարներ, փնտրում է գործընկերներ ողջ աշխարհում։ 
Ընկերությունն արտադրում է բարձրորակ դրամապանականեր, պայուսակներ, 
քարտապանակներ, ուսապարկեր, պորտֆելներ, ճամփորդական պայուսակներ։ Ընկերությունը 
փնտրում է գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո իրենց պորտֆելի ընդլայնմամբ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a3fe112-df52-425a-b997-baf289889bee   

 

 Ծածկագիր. BOUA20180129002 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a980c0c2-264e-45da-8f08-66e218907622
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a3fe112-df52-425a-b997-baf289889bee
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Պորտուգալական բրենդը փնտրում է առևտրային գործակալության/տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր  

Պորտուգալական ընկերությունը ստեղծում է նորաձևության ապրանքներ կայուն սկզբունքների 
և հավաստագրման ստանդարտների համաձայն՝ թիրախ ճանաչելով միջինից բարձր հատվածը։ 
Հավաքածուներն ամբողջովին նախագծվում են տեղում, 70%-ը արտադրվում է տեղում, 10%-ը 
Պորտուգալիայի տարածքում, 20%-ը՝ Եվրոպայում։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրային 
գործակալության/տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր այն երկրներում, որոնք 
հետաքրքրված են մանրածախ վաճառքով  և մանրածախ խանութների ուսումնասիրմամբ՝ մեկ 
միլիոն և ավել բնակչություն ունեցող տեղական  քաղաքներում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77beb2b4-0048-467c-99d5-6b8230989d0a     

 

 Ծածկագիր. BOPT20180207001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Շերտավարագույրներ արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է կտորեղենի 
մատակարարներ մատակարարման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո  

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է շերտավարագույրների և ծածկերի լայն 
տեսականու արտադրության ոլորտում, որոնք նախատեսված են կրթական, 
առողջապահական, հյուրընկալության ոլորտների համար, հետաքրքրված է նոր բիզնես 
գործընկերներով, ովքեր կմատակարարեն կտորեղեն շերտավարագույրների և ծածկերի 
համար։ Համագործակցությունը կլինի մատակարարման կամ արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd137823-832b-4ed1-9943-585b98e3d81c   

  Ծածկագիր. BRRO20191003001

Լեհական կարի գործարանը փնտրում է կտորեղենի մատակարարներ արտերկրից 

Լեհական ընկերությունը, որը կարում է հագուստներ և վաճառում է դրանք ինտերնետային 
խանութի միջոցով, ցանկանում է գտնել գործվածքի մատակարար արտերկրում։ Այն 
հատկապես հետաքրքրված է տարբեր նախշերի և գույների jersey venezia գործվածքով։ 
Համագործակցությունը կլինի լեհական կարի գործարանին գործվածքեղենի  երկարատև 
մատակարարման տեսքով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7486ea0d-cd54-4482-bf21-d82ccbfb352f     

Ծածկագիր. BRRO20191003001

Շինարարություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իսպանական պլաստիկ մոդուլային տանիքների համակարգ արտադրողը փնտրում է տանիքի 
դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Իսպանական պլաստիկ մոդուլային տանիքների համակարգ արտադրող ընկերությունը, որը 
դրանք արտադրում է վերամշակված նյութերից և նանոտեխնոլոգիաների միջոցով, փնտրում 
է տանիքի դիստրիբյուտորներ ԵՄ տարբեր երկրներում։ Հատկություններն են՝ 7.9 
կգ/քառ․մետր, 100% առանց պոլիվինիլքլորիդի, վերամշակելի, անհրաժեշտության դեպքում 
բնական լույսի մուտքով, դիմացկուն է ծայրահեղ եղանակային պայմաններին և հեշտ՝ վրան 
քայլելու համար։ Դիսրիբյուտորը պետք է վաճառի դրանք տանիք տեղադրողներին և 
շինարարական ընկերություններին շենքերի նորոգման և նոր շինարարության համար: 

 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d677674-b6e5-48ee-80ee-ffbaebdf036e     
 

Ծածկագիր.   BOES20180306001 
 

 
Իսպանական պլաստիկ մոդուլային տանիքների համակարգ արտադրողը փնտրում է տանիքի 
դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 
 
Իսպանական պլաստիկ մոդուլային տանիքների համակարգ արտադրող ընկերությունը, որը 
դրանք արտադրում է վերամշակված նյութերից և նանոտեխնոլոգիաների միջոցով, փնտրում 
է տանիքի դիստրիբյուտորներ ԵՄ տարբեր երկրներում։ Հատկություններն են՝ 7.9 
կգ/քառ․մետր, 100% առանց պոլիվինիլքլորիդի, վերամշակելի, անհրաժեշտության դեպքում 
բնական լույսի մուտքով, դիմացկուն է ծայրահեղ եղանակային պայմաններին և հեշտ՝ վրան 
քայլելու համար։ Դիսրիբյուտորը պետք է վաճառի դրանք տանիք տեղադրողներին և 
շինարարական ընկերություններին շենքերի նորոգման և նոր շինարարության համար: 
 
 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d677674-b6e5-48ee-80ee-ffbaebdf036e  

Ծածկագիր.   BOES20180306001 

Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է նորարարական ճառագայթային ջեռուցման 
համակարգերի ոլորտում, փնտրում է վաճառքի գործակալներ կամ դիստրիբյուտորներ իր 
բիզնեսը ընդլայնելու նպատակով 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d677674-b6e5-48ee-80ee-ffbaebdf036e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d677674-b6e5-48ee-80ee-ffbaebdf036e
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Իտալական ընկերությունը մասնագիտացած է հեշտ տեղադրվող, նորարարական 
ճառագայթային ջեռուցման համակարգերի ոլորտում, որոնք արված են  ջերմային 
ճառագայթման սկզբունքով, և այն  չի առաջացնում կոնվեկտիվ օդային հոսքեր։ 
Ընկերությունը կարող է առաջարկել պատվերով համաձայնագրեր մեծածախ և մանրածախ 
վաճառողներին՝ ըստ շուկայի կարիքների։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa6cf860-b36c-4cff-be34-88704d06d3b6  

   Ծածկագիր.  BOIT20190904002 

 

Թուրքական ընկերությունը, որը զբաղվում է խողովակների և պրոֆիլների կռման 
սարքավորումների  արտադրության ոլորտում, փնտրում է առևտրային գործակալության 
համաձայնագրեր 

Թուրքական ընկերությունն արտադրում է խողովակների և պրոֆիլների կռման 
սարքավորումներ 1979 թվականից։ Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր բիզնեսը և 
մուտք գործել օտարերկրյա շուկաներ։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրային 
գործակալության համաձայնագրեր։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b802363-920d-4ca1-a2ca-8a6c9b94a749  

    

                                            Ծածկագիր.   BOTR20190626006 

Նորարարական LED լուսավորման համակարգեր են առաջարկվում տարածման համար  

Գերմանական ընկերությունը մշակել է նորարարական LED լուսավորման համակարգեր 
դեկորատիվ դիզայնով, բարձր արդյունավետություն ունեցող, մոդուլային, հեշտ տեղադրվող։ 
Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ, ովքեր կկարողնանա 
ծառայություններ մատուցել ողջ Եվրոպայում/աշխարհում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ded1f79c-e266-420e-98bb-08c94a7fe6de  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa6cf860-b36c-4cff-be34-88704d06d3b6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b802363-920d-4ca1-a2ca-8a6c9b94a749
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ded1f79c-e266-420e-98bb-08c94a7fe6de
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   Ծածկագիր.   BODE20180921001 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է  տարածման ծառայություններ 
ճանապարհային անվտանգության նախազգուշացման եռանկյունու համար 

ՓՄՁ-ն Միացյալ Թագավորությունից հիմնադրվել է  ընկերության տնօրենի՝ 
ճակատագրական ելք ունեցող  ճանապարհային պատահարից հետո․ ընկերության 
նպատակն է՝ ճանապարհային անվտանգության արտադրանքների նախագծումը և 
արտադրությունը գլոբալ ավտոմոբիլային/ տրանսպորտային ոլորտի համար: 
Մրցանակակիր ճանապարհային անվտանգության LED նախազգուշացնող եռանկյունին 
առևտրային առումով հասանելի է ճանապարհային օգտագործողներին՝ անկանխատեսելի 
կանգառների ժամանակ օգնելու նպատակով: Ընկերությունն առաջարկում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր՝ գլոբալ ավտոմոբիլային մանրածախ հատվածում CE-ի 
կողմից հաստատված սարքի տարածման արտադրանքի մատակարարման ցանցը 
բարելավելու նպատակով:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/883a1a3e-172e-4909-8741-87d8698a7724  

Ծածկագիր.   BOUK20190813002 

 

Ռումինական մետաղագործական ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր 
մետաղական մասերի լայն տեսականու համար  

Ռումինական մետաղագործական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տարբեր տիպի 
մետաղական աշխատանքների  նախագծման, մշակման արտադրության ոլորտում, փնտրում 
է արտադրական, աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրեր այն 
երկրներից, որոնք ունեն  փափուկ կամ չժանգոտվող պողպատից, ալյումինից, պղնձից կամ 
փողային մասերից պատրաստված  տարբեր չափի և ձևի մասերի և սարքավորումների 
կարիքը, տարբեր օգտագործողների համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ca6fbd2-f0c3-4a88-8eb7-1b7eda15e6cd 

  Ծածկագիր.    BORO20190902001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/883a1a3e-172e-4909-8741-87d8698a7724
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ca6fbd2-f0c3-4a88-8eb7-1b7eda15e6cd
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է էներգետիկ արդյունաբերության համար 
նախատեսված ապրանքներ՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 
շրջանակներում 

Գերմանական առևտրային գործակալությունը, որը երկարատև փորձ ունի էներգետիկայի 
ոլորտում, փնտրում է ապրանքներ նավթի, գազի արդյունաբերության և էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության ոլորտների համար։ Ընկերությունն առաջարկում է առևտրային 
գործակալության համաձայնագրեր։ Համաձայնագիրը պետք է ներառի վաճառքի 
ծառայություններ և միջազգայնացման աջակցություն՝ հարմարեցված հենց գործընկերոջ 
պահանջներին։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96386c48-a578-4775-8c4c-678d0f72041b   

Ծածկագիր.  BRDE20190920001

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է պոլիմերային արտադրանքներ, փնտրում է 
հուսալի մատակարարներ՝ վերամշակված պոլիպրոպիլենի համար։ 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է պլաստիկից տարբեր սպառողական 
ապրանքներ, փնտրում է գործընկեր, ով կարող է մատակարարել վերամշակված պլաստիկ 
հումք՝ կայուն արտադրության համար։ Ընկերությունը ցանկանում է հաստատել 
արտադրական համաձայնագրեր Եվրոպայում հիմնված գործընկերների հետ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2ad3fcd-5d86-484e-b6d4-030afe896e23  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96386c48-a578-4775-8c4c-678d0f72041b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2ad3fcd-5d86-484e-b6d4-030afe896e23
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[Eurostars] Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն փնտրում է գիտահետազոտական-արդյունաբերական 
գործընկեր շարժական և ինքնավար  համակարգերի ցուցիչների ոլորտի համար՝ կույրերի 
համար նախատեսված շարժունակության համակարգ մշակելու նպատակով 

Eurostars ծրագրի թիմը ամբողջական դարձնելու համար, ֆրանսիական ՓՄՁ-ն փնտրում է 
եվրոպական կամ իրավասու Eurostars (ոչ ֆրանսիական) ՓՄՁ, որը մասնագիտացած է բջջային 
հավելվածների համար սենսորների և էկրանների ոլորտում, ներառյալ՝ լույսի հայտնաբերում և 
տատանում (LIDAR) և 3D։ Ծրագրի նպատակը լուծման մշակումն է, ներառյալ՝ համապարփակ 
թվով տեխնոլոգիական աղյուսներ, սարքեր և ծրագրեր, որոնք հարմար են  հետիոտների և 
հատկապես կույր անձանց շարժունակության համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d71fc38-10ff-4032-9565-8cba1a402b1c      

Ծածկագիր. RDFR20190612002 

Ծածկագիր.   BRFR20180614001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է վաճառքի գործակալներ՝ իր 
հարցազրույցի հավաքագրման ծրագրի համար 

Ծրագրային մշակմամբ զբաղվող բրիտանական հարթակը հնարավորություն է տալիս 
հարցազրուցավարին ուղարկել հարցազրույցի հարցաշարը թեկնածուներին։ Թեկնածուն 
հարցերին պատասխանում է «սելֆի» վիդեո եղանակով և հարցազրուցավարը կարող է  այդ 
վիդեոն նայել իրեն հարմար ժամի։ Ընկերությունը որոնում է գործակալներ ծրագրի 
միջազգային վաճառքը բարձրացնելու համար: Ընդ որում ծրագիրը կարող է հարմարեցվել 
հաճախորդի բրենդինգին։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/75bed49c-fdfe-4e2f-8db4-d77b66a8ce59    

Ծածկագիր. BOUK20190916001 

Պորտուգալական ընկերությունը, որը տրամադրում է կահույքի կառավարման սմարթ ծրագիր, 
փնտրում է գործընկեր՝ լիցենզային համաձայնագիր հաստատելու նպատակով 

Պորտուգալիայում հիմնված ընկերությունը մշակել է հուսալի և բազմակողմանի եռաչափ 
կոնֆիգուրատոր՝  երկարաժամկետ արդյունաբերական կարիքների համար։ ՓՄՁ-ն 
առաջարկում է 3D լուծում այն գործընկերներին, ովքեր փնտրում են տեխնոլոգիաներ, որոնք 
կապում են նրանց ձեռնարկության տվյալներին և օպտիմալացնում են նրանց արտադրական 
գործընթացները՝ խնայելով ժամանակը, բարելավելով արտադրականությունը։ Ընկերությունը 
ցնականում է հաստատել համագործակցություն կահույք արտադրողների, 
ատաղձագործների, դիզայներների, ճարտարապետների և մանրածախ վաճառողների հետ՝ 
լիցենզիային պայմանագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c64b54cd-9f80-4292-96c3-caafda747415  

     Ծածկագիր. BOPT20190913001 
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Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր  

Իտալական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է ծրագրային լուծումներում, որոնք ամբողջությամբ 
ինտեգրվում են կրելի սարքերին՝ պարզեցնելու ընկերության բիզնես գործընթացները: 
Ընկերությունը մշակել է նորարարական լուծում, որն իտեգրում է տեխնոլոգիան սմարթ  
ակնոցների հետ, հեշտացնում և օպտիմիզացնում է հաղորդակցությունը օպերատորի և մեկ այլ 
վայրի միջև, որը գտնվում է հեռվում, որը կարող է աջակցություն կամ փոխազդեցություն 
տրամադրել: Առևտրային գործակալության համաձայնագրեր են որոնվում այն 
ընկերությունների հետ, որոնք գործում են բժշկության, լոգիստիկայի և ավտոմոբիլային 
ոլորտներում։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90c44d5b-64c7-4771-8242-b6f38f0f574a    

 

Ծածկագիր. BOIT20180928003 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հ Իսպանական ընկերությունը ծովային էլեկտրական սարքերի ոլորտից փնտրում է 
մատակարարներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 

նպատակով 

Իսպանական ընկերությունը, որը գտնվում է Մալյորկայում, շուրջ 45 տարի է, ինչ 
մասնագիտացած է ծովային էլեկտրոնիկայի և սանիտարական ծառայությունների 
տեղադրման և վերանորոգման ոլորտում։ Ընկերությունը մատակարարում է ամբողջական 
նավիգացիոն էլեկտրոնային համակարգեր տարբեր չափի նավերում տեղադրման համար։ 
Իսպանական ընկերությունը փնտրում է նոր արտադրանք՝ հատկապես ծովային 
էլեկտրոնային համակարգեր տեղական շուկայի համար և առաջարկում է ներկայացնել 
օտարերկրյա ընկերություններին՝  տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։  

  

Ծածկագիր. BRES20170609001 

Կոսմետիկա 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
 

Առաջին քամվածքի ձիթապտղի յուղից և կանեփի յուղից բնական և օրգանական կոսմետիկա 
արտադրող  իտալական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Սկսնակ ընկերությունը Ապուլինայից՝ Իտալիայի հարավից, ցանկանում է տարածել առողջ  
և բարեկեցիկ լինելու մշակույթը՝ էկոլոգիապես կայուն աշխարհի համար։ Ընկերությունն 
արտադրում է բնական կոսմետիկա (օճառներ, մարմնի լոսյոններ, յուղեր, կրեմներ) շրջակա 
միջավայրի վրա ցածր ազդեցությամբ՝ էկո-կոսմետիկայի սկզբունքներին 
համապատասխան։ Հիմնական բացադրիչներն են՝ առաջին քամվածքի ձիթապտղի յուղ, 
ավանակի կաթ, կանեփի յուղ և պարագվայան մատե։ Ընկերությունը փնտրում է նոր 
դիստրիբյուտորներ։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/762f640e-a060-4f84-aab0-466213aac00b  

Ծածկագիր. BOIT20190724002 

Իտալական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային համաձայնագրեր՝ 
իր նոր օրգանական կրեմների համար 

Կոսմետիկայի ոլորտում գործող իտալական ընկերությունը, որը հիմնվել է 2004 թվականից, 
մշակել է էլեգանտ կոսմետիկայի հոսքագիծ՝ հիմնված խխունջի լորձի վրա։ Հոսքագիծը 
բաղկացած է 9  արտադրատեսակներից, որոնք կիրառվում են մաշկի վերականգնման  և 
դրան գեղեցկություն հաղորդելու նպատակով։ Ապրանքները պարունակում են 
բաղադրիչներ, որոնք օգնում են մաշկի խնամքին։ Ընկերությունը հետաքրքրված է 
եվրոպական գործընկերների հետ տարածման և առևտրային գործակալության 
համաձայնագրերով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d124cb3-82aa-44b4-8632-c483bf544340   

 

Ծածկագիր. BOIT20190617002 
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Գեղեցկության և խնամքի ոլորտում խանութների ցանց ունեցող ուկրաինական 
ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ  

Գեղեցկության և խնամքի ոլորտում գործող ուկրաինական խանութների ցանցը փնտրում է 
գործընկերներ՝ իր մասնավոր բրենդը Եվրոպա, Հյուսիսային Ամերիկա և Աֆրիկա 
արտահանելու և դրանք տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 
ներքո տարածելու նպատակով։ Ընկերությունն առաջարկում է ապրանքների լայն 
տեսականի՝ օծանելիքներ, դեմքի և մարմնի խնամքի միջոցներ, դիմահարդարման 
միջոցներ, զգեստների զարդեր, աքսեսուարներ, կենցաղային միջոցներ և մանկական 
խնամքի միջոցներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/069682d6-0532-4dda-8deb-f1ee22a2736a  

Ծածկագիր. BOUA20190719002 

Առողջապահություն 

  

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Վերքերի խնամքի համար սկաներ արտադրող սինգապուրյան ընկերությունը փնտրում է 
եվրոպական գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո
համագործակցելու նպատակով 

Սինգապուրյան ընկերությունը փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո բժշկական արհեստական ինտելեկտի 
սարքավորման համար, որը նախատեսված է վերքերի խնամքի համար։ Սա կետային խնամքի 
բժշկական սարքավորում է, որը հնարավորություն  է տալիս  բուժքույրերին ճշգրիտ 
ախտորոշումներ կատարել ընդամենը 30 վայրկյանում: Հիվանդները ստանում են 
անհատական ախտորոշում՝ խուսափելով անդամահատումից և վատ բուժումից: Բուժքույրերը 
ավելի քիչ են անհանգստանում թղթաբանության վերաբերյալ և ավելի շատ ժամանակ են 
ունենում ճիշտ բուժում իրականացնելու համար։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5d8ba6b-8e54-41d1-90aa-c20cc5aede15 

Ծածկագիր. BOSG20190917003 

Շվեդական բժշկական արդյունաբերության ոլորտում գործող ընկերությունը, որը զբաղվում է 
կանանց առողջապահությամբ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում։ 

Շվեդական ընկերությունը մշակում է նորարարական ապրանքներ՝ նպատակ ունենալով 
բարելավել կանանց առողջությունը և կյանքի որակը։ Ընկերության ապրանքներն անվտանգ 
են, արդյունավետ և հեշտ կիրառման համար։ Սերտիֆիկացված և պատենտավորված 
բժշկական տեխնոլոգիական արտադրանքը  կիրառվում է՝ նվազեցնելու միզուղիների 
անզսպության սթրեսը։ Ընկերությունը փնտրում է երկարատև տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր Եվրոպայում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7425ad11-8158-491c-88b6-e81a95265eef   

Ծածկագիր. BOSE20190927001 

Սինգապուրյան ընկերությունը, որն արտադրում է առանց ասեղի դեղերի ներարկման 
համակարգ, փնտրում է եվրոպական դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Բժշկական սարքավորումներ արտադրող սինգապուրյան ընկերությունը մշակել է առանց 
ասեղի ներարկման համակարգ՝  դեղերի ոչ ինվազիվ ներարկման համար։ Այս հասարակ 
սարքը կարող է կիրառվել այն հիվանդների համար, ովքեր մշտական ներարկումների կարիք 
ունեն։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ եվրոպական շուկայում տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո այդ ապրանքները տարածելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03fde169-9557-4fd8-940a-f1d871e6957d  

Ծածկագիր. BOSG20190917002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ալբանական դեղագործական ընկերությունը փնտրում է մատակարարման և արտադրական 
համաձայնագրեր դեղերի, հավելումների, կոսմետիկայի, դեղաբույսերի և բժշկական 

սարքավորումների համար 

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին և գտնվում է Տիրանայում․ այն գործում է 2 
ոլորտներում՝ մանրածախ վաճառքի ոլորտում՝ որպես դեղատների ցանցի սեփականատեր, և 
մեծածախ վաճառքի ոլորտում՝ որպես ներմուծող և դիստրիբյուտոր շուրջ 30 օտարերկրյա 
ընկերությունների համար ողջ աշխարհից։ Ընկերությունը փնտրում է մատակարարման և 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5d8ba6b-8e54-41d1-90aa-c20cc5aede15
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արտադրական համաձայնագրեր տարբեր արտադրատեսակների համար, ինչպես օրինակ՝ 
դեղեր, հավելումներ, կոսմետիկա, բույսեր և բժշկական սարքավորումներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34f461e3-b195-4f9c-9d47-0c961e5c3fcc   

Ծածկագիր. BRAL20191007001 

 Այլ ոլորտներ 
  

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Ջրածնի էներգետիկ համակարգ արտադրող ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է 
ենթապայմանագրային և առևտրային գործակալության համաձայնագրեր 

Ֆրանսիական ընկերությունն  արտադրում է ջրածնի պահման բաքեր և մշակում է 
ամբողջական ջրածնի էներգիայի պահեստավորման համակարգեր։ Նրանք տիրապետում են 
ամբողջ ջրածնային շղթային՝ արտադրությունից մինչ պահեստավորում և դրա՝ էլեկտրական 
փոխարկմանը վառելիքի տուփի և մարտկոցների միջոցով։ Ընկերությունը փնտրում է 
ենթապայմանագրային, առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր ողջ աշխարհում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0fb0696c-2fe2-472a-9ffa-0acefcbf5ece  

 Ծածկագիր. BOFR20180903001 

 

Լեհական ընկերությունը, որը գրասենյակի և հասարակական շինությունների համար 

mailto:info@eenarmenia.am
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նախատեսված սերտիֆիկացված կահույք արտադրող է, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
հետաքրքրված է ենթապայմանագրային համագործակցությամբ  

Ընկերությունը, որը գտնվում է Լեհաստանի հարավ-արևելքում, գործում է 1998 թվականից։ 
Այն զբաղվում է էրգոնոմիկ կահույքի արտադրությամբ՝ նախատեսված գրասենյակների, 
բանկերի, խանութների, դպրոցների, բարերի, ռեստորանների և այլ վայրերի համար։ 
Կահույքը ունի ISO սերտիֆիկատ։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայություններ և 
առաջարկում է ենթապայմանագրային համագործակցություն։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78ecd9ae-c953-4af3-bf52-1c55615d596a  

Ծածկագիր. BOPL20190830004 

 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է պարագաներ այգու համար, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ արտերկրում 

Տվերի տարածաշրջանում գործող ռուսական ընկերությունն արտադրում է փայտյա և 
մետաղական պարագաներ՝ այգիների, այգիների խոհանոցների, լոգարանների, լանդշաֆտի 
ձևավորման համար, և հետաքրքրված է գտնել նոր գործընկեր-դիստրիբյուտորներ իր 
արտադրանքի համար այլ կամ հարևան տարածաշրջաններից՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45620deb-3fe3-4c54-bb5b-305bdb3edf5f     

                      Ծածկագիր. BORU20171116002 
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Ապակյա արտադրանքի, սպասքի դիզայները և  արտադրողը փնտրում է առևտրային 
գործակալության և տարածման ծառայությունների  համաձայնագրեր  

Ապակյա արտադրանք, սպասք արտադրող ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է 
առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ Այն 
աշխատում է միջազգային բրենդների համար, որոնք ներգրավված են նորաձևության և լյուքս 
դասի արտադրանքի ոլորտներում։ Իր բոլոր ապրանքներն այն արտադրում է Ֆրանսիայում և 
այն ստացել է «Կենդանի ժառանգության պիտակ» ("Label du Patrimoine Vivant")։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98ef87dd-465e-4ace-973b-35c74620688d    

Ծածկագիր. BORO20190909001 

 

Լեհական դիզայները և արտադրողը զարդերի ոլորտից, փնտրում է գործակալներ և 

mailto:info@eenarmenia.am
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դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է արտադրական համաձայնագրեր  

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է զարդեր կիսաթանկարժեք և թանկարժեք 
քարերից, ինչպես նաև արծաթից և չժանգոտող պողպատից, այժմ փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ կամ գործակալներ, կամ արտադրական հնարավորություններ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db4324d4-4b0f-4316-943b-5fd52441a866     

Ծածկագիր. BOPL20180320001 

 

 

Ապակեթել արտադրող քաթարյան ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
գործակալներ  

Քաթարյան ընկերությունն արտադրում է ապակեթելից արտադրանք՝ բաքեր, դիտահորերի 
ներդիրներ, դեկորատիվ գմբեթներ, ավտոկայանատեղերի ծածկեր, հյուրանոցային և 
պարտեզի կահույք, խցիկներ և միջնապատեր։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 
և առևտրային գործակալներ, որոնք գործում են և փորձված են արդյունաբերական 
պարագաների և բացօթյա կյանքի ոլորտում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ffdab239-f89c-49f1-9a3c-34a6688c6af9   

Ծածկագիր. BOQA20180214001 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է էլեկտրական մեքենաներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Երիտասարդ ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  
էներգաարդյունավետության և ապագայի էլեկտրական մեքենաների ոլորտներում, փնտրում 
է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցե-
լու նպատակով։  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db4324d4-4b0f-4316-943b-5fd52441a866
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ffdab239-f89c-49f1-9a3c-34a6688c6af9


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/ 

25 

 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/298e69fc-1d4c-41f4-aee1-bd4a530e9c47  

Ծածկագիր. BORU20171219004 

Սլովակյան ՓՄՁ-ն, որը գործում է 3D տպագրության  և հավելումների արտադրության 
ոլորտում, փնտրում է աութսորսինգային համաձայնագրեր 

Նորարարական սլովակյան ընկերությունը, որը գործում է 3D տպագրության ոլորտում և 
տեխնոլոգիաների միջոցով հավելումների արտադրության ոլորտում, առաջարկում է իր 
ծառայությունները, ինչպիսիք են՝   3D արտադրության համար նախատեսված նոր 
բաղադրիչների և ագրեգատների 3D մոդելավորում, 3D սկանավորում և գոյություն ունեցող 
մոդելների օպտիմիզացում։ Ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ 
աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/575d6937-5fd8-41b1-86b5-e956795ed058  

Ծածկագիր. SK20190822001 

 

 

Իտալական ընկերությունը, որը գործում է կահույքագործության ոլորտում, փնտրում է նոր 
շուկաներ և ֆինանսական գործընկերներ  

Իտալական ընկերությունը, որը շուրջ 50 տարի է, որ  մասնագիտացած է կահույքի 
բարձրակարգ  դիզայնի, արտադրության, մարքեթինգի ոլորտում և կենտրոնացած է շուկայի 
ամենաբարձր սեգմենտների վրա  և ունի միջազգային մեծ նշանակություն, փնտրում է 
գործակալներ և դիստրիբյուտորներ։ Ընկերությունը նաև փնտրում է պոտենցիալ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/298e69fc-1d4c-41f4-aee1-bd4a530e9c47
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ֆինանսական գործընկերներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49b0ad96-3b1f-4a1d-bb50-bc1e28784721  

Ծածկագիր. BOIT20190718001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Դանիական սկսնակ արտադրողը փնտրում է սեղմված պլաստիկ նրբաթիթեղ արտադրողներ 

Մրցանակակիր դանիական ընկերությունը մշակել է պարզ, արևային էներգիայով ջուրը 
մաքրող սարք, որն այժմ Աֆրիկայում օգտագործվում է հայտնի բարեգործական 
կազմակերպությունների կողմից։ Ընկերությունը փնտրում է արտադրական 
համաձայնագրեր գործընկերների հետ, ովքեր կարող են սեղմված պլաստիկ ժապավենի 
գլանափաթեթներ պատրաստել, ինչպես նաև ամրացնել պլաստիկ ժապավենը տարայում՝ 
կցելով  ծորակ և կարող են տրամադրել վերը նշվածը մեծ քանակներով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bee6b8a-3c89-4b6b-b6ee-4558d0c248c7 

Ծածկագիր. BRDK20191007001 

 

Բելգիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ինտերիերի աքսեսուարների դիզայնի 
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ոլորտում, փնտրում է սիլիկոնային ձուլվածքների մատակարարներ  

Հավակնոտ և երիտասարդ բելգիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տնային 
աքսեսուարների և նվերների արտադրության ոլորտում, սիլիկոնային կաղապարներում 
ձուլում  է կոմպոզիտ նյութերը և ստեղծում է իր սեփական սիլիկոնե կաղապարները։ Աճող 
պահանջարկի և սահմանափակ արտադրական հնարավորությունների պատճառով 
ընկերությունը փնտրում է արտադրական գործընկերներ արտերկրում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/916074f9-726b-4073-b177-500d624b3dc2  

Ծածկագիր. BRBE20190909001 

Գերմանական արտադրողը փնտրում է գործընկերներ, որոնք մասնագիտացած են 
մագնեզիումի մասերի մեխանիկական մշակման ոլորտում՝ արտադրական համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Գերմանական մատակարարը, որը գործում է ավտոմոբիլային արդյունաբերության 
ոլորտում, փնտրում է գործընկեր, ով հետաքրքրված է մագնեզիումի մասերի  մշակման 
(հղկում և փայլեցում) ոլորտում՝ արտադրական կամ ծառայությունների մատուցման 
համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ Այդ մասերը փոքր են, հարթ 
շրջանակներ, որոնց չափսերը մոտավորապես հետևյալն է՝ 300 x 200 x 15 մմ.։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/014c8feb-bdac-461a-b4a6-9d0f68cc305f  

Ծածկագիր. BRDE20191001001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/916074f9-726b-4073-b177-500d624b3dc2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/014c8feb-bdac-461a-b4a6-9d0f68cc305f


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/ 

28 

 
 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Հունական ՏՏ ընկերությունն առաջարկում է մշակել (համատեղ) ֆինանսական, հասարակական 
և բաց նորարարության տեխնոլոգիաներ՝ հասարակական/մասնավոր կազմակերպությունների և 
ՀԿ-ների համար (հետ)։ 

Հունական ՏՏ ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է ֆինանսական, հասարակական և բաց 
նորարարության տեխնոլոգիաների ամբոխավարման (crowdsourcing) մեթոդներում և 
տեխնիկաներում, ստեղծել է նոր լուծումներ` իր միջազգային հաճախորդների բազայի համար։ 
Ընկերությունը փնտրում է հասարակական/մասնավոր կազմակերպություններ և ՀԿ-ներ՝ 
հետագա հետազոտությունների համար և/կամ հարմարեցված ապրանքներն ու 
ծառայությունները հետազոտական, տեխնիկական, ծառայությունների կամ համատեղ 
ձեռնարկության համաձայնագրերի միջոցով համատեղ մշակելու համար ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca7990ca-7451-4b02-a193-c6c31e6b8d14  

  Ծածկագիր. TOGR20191001001 

 

Որակավորված սարքավորում և տեխնոլոգիա մաքուր սենյակի՝ բժշկական սարքավորումների 
բարելավված վերամշակման համար 

 

Հոլանդական ընկերությունը, որը գործում է բժշկական ընկերությունների և հյուսվածքների 
բանկի սարքավորումների մշակման և մարքեթինգի ոլորտում, առաջարկում է 
սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ, որոնք օպտիմալացնում են փափուկ (օրինակ՝ 
բիոպոլիմերային խավ, մարդկային հյուսվածքներ)  և կոշտ (օրինակ՝. ոսկրային հյուսվածքներ) 

mailto:info@eenarmenia.am
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նյութերի մշակման գործընթացը։ Հիմնական իրավասությունն է` մշակել պատվերով 
սարքավորումներ, որոնք հարմար են մաքուր սենյակների համար: Համագործակցությունը 
կարող է լինել տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրերի կամ 
տեխնիկական համագործակցության համաձյնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d16c3f02-eda6-4bb7-adb2-f43ac5e402ce  

Ծածկագիր. TONL20190809001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Բաց  ծակոտիներով, չափսերով կայուն, հրակայուն, թեթև տախտակ 

Շվեդական ընկերությունը փնտրում է տախտակ արտադրող կամ հետզոտող ու մշակող 
գործընկեր, որն արտադրում կամ մշակում է բաց ծակոտիներով, օդաթափանց, հրակայուն, 
թեթև տախտակ։ Տախտակի չափսերը մոտավորապես՝ 3.0 մ․ x 1.2 մ․ է։ Արտադրանքը կարող 
է վերամշակվել և վերամատակարարվել որպես արդեն իսկ գոյություն ունեցող նյութ։ Այն 
կօգտագործվի շինարարության ոլորտում։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ 
արտադրական կամ տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրերի ներքո, 
հնարավոր է նաև՝ ներառյալ մշակումը։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b89ccde-be11-4c2e-9e49-244f28d9ee24   

  Ծածկագիր. TRCH20190703001 

Ջերմամեկուսիչ տեխնոլոգիաներ են որոնվում էլեկտրական մեքենաների մարտկոցների 
կորպուսի տուփի համար 

Իսպանական (Կատալոնյան) ընկերությունը մասնագիտացած է ջերմային, ջերմա-ակուստիկ 
և էլեկտրամագնիսական մեկուսիչների ոլորտում, որոնք նախատեսված են  ավոտմոբիլային 
արդյունաբերության ոլորտի համար։ Ընկերությունը փնտրում է տեխնոլոգիաներ, որոնք 
ջերմամեկուսիչ դեր կտանեն մեքենաների մարտկոցների կորպուսի տուփի համար՝ 
օպտիմալացնելով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների մարտկոցները և 
երաշխավորելով ուղևորների պաշտպանությունը մարտկոցի ներսում ջերմային 
բացակայության դեպքում: Ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն 
հետազոտության, տեխնիկական կամ լիցենզային համագործակցության ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/309ea992-4e5e-4269-9308-29befa7f6d81  

Ծածկագիր. TRES20190716001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d16c3f02-eda6-4bb7-adb2-f43ac5e402ce
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b89ccde-be11-4c2e-9e49-244f28d9ee24
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/309ea992-4e5e-4269-9308-29befa7f6d81
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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  և 2019 թ․ -ի նոյեմբեր, դեկտեմբեր  ամիսների 
ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 
 
 
 

 

Նոյեմբեր 

 

16/11/2019 B2B Matchmaking Event @ Business Meets Future                                                                                                               

Վիլնյուս (Լիտվա)  

Այս միջոցառման ընթացքում կլինեն տարբեր կոնֆերանսներ, որտեղ յուրաքանչյուրը 

կարող է գտնել իրեն հետաքրքրող թեմաները կապված խաղերի մշակման կամ 

խաղերում հոգեբանության վերաբերյալ։ Այստեղ հնարավոր է նաև գտնել խաղերի 

մարքեթինգի վերջին թրենդները, գադջեթներ և ռոբոտային ծրագրեր։  

https://gameon.lt/en/tickets/    

18/11/2019 Healthcare Brokerage Event at MEDICA 2019                                                            
Դյուսելդորֆ (Գերմանիա) 

MEDICA 2019 տոնավաճառի նպատակն է՝ աջակցել ձեռնարկություններին, 

համալսարաններին և հետազոտական կենտրոններին գտնելու բիզնես 

համագործակցություն, ապրանքների մշակման, արտադրության, լիցենզավորման 

համաձայնագրեր, համատեղ ձեռնարկություն կամ այլ տիպի համագործակցություն։ 

https://medica2019.b2match.io/  

mailto:info@eenarmenia.am
https://gameon.lt/en/tickets/
https://medica2019.b2match.io/
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Դեկտեմբեր 

 

 

 

11/12/2019 Paris Region Business Meeting                                                                                                             

Փարիզ (Ֆրանսիա)  

Այս միջոցառման թեմաներն են՝  

• Դիզայն, շինարարություն, վերանորոգում  

• Շինարարական թափոններ 

• Նյութեր  

• Ջուր 

• Էներգիա 

• Շարժունակություն 

• Բնություն և կենսաբազմազանություն 

• Հարմարավետություն,առողջություն և բարեկեցություն։ 

https://prbm2019.converve.io/index.html?lang=en  

 

18/11/2019 B2B-Meetings at Summit Industry 4.0                                                                  
Լինզ (Ավստրիա) 

Ուսումնասիրեք հնարավորությունները  և գտեք նոր բիզնես գործընկերներ 4.0 
արդյունաբերության ոլորտում։ Համագործակցության հաստատման 
միջոցառումն անվճար է։ 

https://summit-i40.b2match.io/ ։ 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ _ SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) 

SES ծրագրի առավելությունները 

➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում 

➢ Ծառայությունների մատուցման, արտադրական գործընացի բարելավում, 

օպտիմալացում 

➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում 

➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում 

➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար 

➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն 

Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից 

➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից 

➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները 

➢ Կրթական ձեռնարկությունները 

➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

ծախսերը՝ կացարան, օրական 3 անգամ սնունդ, օրական 5 եվրոյին համարժեք ՀՀ 

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

Հետաքրքրե՞ց Ձեզ։ Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Հայաստանում Ավագ 

փորձագետների 

ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

Հեռ․՝  +374 95 12 84 87 

E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de  
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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, 

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: 

mailto:info@eenarmenia.am
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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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։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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