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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 
 

Պորտուգալական ընկերությունը, որն արտադրում է Ազորյան սննդամթերք, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Պորտուգալական ընկերությունը, որն արտադրում է դդում, մեղր, արևածաղիկ, տարբեր 
տեսակի կծու պղպեղներ և եգիպտաոլոռ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ (նախընտրելի է 
մեծածախ վաճառողներ)։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92c92f1b-1f37-40cb-a9d7-6a33c1028ac4  

Ծածկագիր. BOPT20191127002 
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Պաղպաղակ և թարմ մակարոնեղեն արտադրողը  փնտրում է սննդի դիստրիբյուտորներ  

Ընկերությունը Քաթարից, որն արտադրում է ավանդական իտալական պաղպաղակ, 
սառեցված շարբաթ կաթնամթերքի աղանդեր, իտալական աղանդեր պատրաստված 
սպունգ տորթից, շոկոլադ և պանիր, նաև թարմ մակարոնեղեն, սննդի իր տեսականու 
համար փնտրում է դիստրիբյուտորներ։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b069ee6-25dc-4ef1-a096-10cea4e297ee  

Ծածկագիր. BOQA20180319001 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է հրուշակեղեն, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է ալյուրից հրուշակեղեն (շաքարավազից 
թխվածքներ և կարագից թխվածքաբլիթներ), ցանկանում է ընդլայնել իր վաճառքը և, այդ 
պատճառով, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո եկարատև համագործակցության համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5562f539-6180-4b2c-ba81-fe5750b662d4  
Ծածկագիր. BOUA20190117001 
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Հացահատիկ, ձիթատու սերմեր, պատիճավոր մշակաբույսեր և բուսական յուղեր արտադրող 
ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է առևտրի միջնորդներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է հացահատիկ, ձիթատու սերմեր, 
պատիճավոր մշակաբույսեր, բուսական յուղեր, տորթեր, կերակուրներ, գյուղատնտեսական 
շուկայում գործում է շուրջ 23 տարի։ Այն սերտիֆիկացված է  միջազգային բոլոր 
ստանդարտներով և պահանջներով։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և/կամ 
գործակալներ։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca7db0b3-1c22-4181-93c6-40e332eb1dd2      
Ծածկագիր. BOUA20191120001 

Ֆրանսիական ընկերությունն առաջարկում է ծովային բաղադրիչներ և ծովային ջրիմուռներ և 
փնտրում է առևտրի միջնորդավորված ծառայություններ 

25 տարվա փորձ ունեցող Ֆրանսիական ընկերությունն առաջարկում է ծովային և բնական 
արտադրանք սննդի (առողջապահություն, կերեր և պարարտանյութեր) և կոսմետիկայի 
ոլորտում։ Ընկերության արտադրանքը փաթիլների տեսքով, փոշի կամ հեղուկ  վիճակում է։ 
ՓՄՁ-ն ակտիվ կերպով փնտրում է բիզնես գործընկերներ ողջ աշխարհում  (միջնորդներ  և 
ապրանքները պահեստավորող մասնագետներ)՝ առևտրային գործակալության 
համաձայնագրերի կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a9250ea-c9b6-4108-b1ad-94f47df7b30c   

 Ծածկագիր. BOFR20180124002 
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Օրգանական արոնիա (սև արոսենի) արտադրողը փնտրում է վաճառքի ներկայացուցիչներ և 
դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում։ 

Բուլղարական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1995 թվականին Ռուսեում՝ Բուլղարիա, 
2002 թ․-ից զբաղվում է արոնիա  (սև արոսենի) պտուղների  տնկարկների աճեցմամբ և 
բնական, օրգանական արտադրանքի ստեղծմամբ, մասնավորապես՝ արոնիայի 
պտուղներից թարմ հյութ, գինի (5% ալկոհոլ), արոնիայից և խաղողից գինի (8% ալկոհոլ), 
արոնիայի փոշի, չորացված արոնիա, արոնիայի քացախ, մուգ շոկոլադով արոնիայի դրաժե։ 
Ընկերությունը փնտրում է հատուկ օրգանական և առողջապահական ապրանքների 
ուղղվածությամբ առևտրային ներկայացուցիչներ և դիստրիբյուտորներ։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7deb3f32-a666-4ce2-958c-0cde28ca85ac  

Ծածկագիր. BOBG20200127001 

  

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Լեհաստանում հիմնված ընկերությունը փնտրում է հումքի, ուտելի ընկուզեղենի, չրերի 
արտադրողներ/մատակարարներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հումքի, ուտելի ընկուզեղենի, չրերի 
մատակարարման ոլորտում, ցանկանում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո հաստատել համագործակցության համաձայնագրեր՝ այդ ապրանքների նոր 
արտադրողների/մատակարարների հետ։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c86ba84b-fd23-4a56-9747-2f3644fdf910  

Ծածկագիր. BRPL20181214002  

 

Թարմ մրգերի ներմուծմամբ և տարածմամբ զբաղվող ռումինական ընկերությունը փնտրում է 
թարմ մրգեր՝ դրանք տարածելու նպատակով։ 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  ռումինական շուկայում թարմ և 
վերամշակված մրգերի (հյութ և խյուս) մեծածախ վաճառքով և տարածմամբ, ցանկանում է 
ուսումնասիրել նոր հնարավորություններ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո միրգ արտադրող եվրոպական ընկերություններից ներմուծում կատարելու համար, 
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նպատակ ունենալով ընդլայնել ապրանքների իր պորտֆելը։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22d27e91-acd4-44fe-a28b-2bec987b361e 

Ծածկագիր. BRRO20190226002 

Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Հունգարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տարբեր տեսակի տեքստիլի 
արտադրության ոլորտում, ենթապայմանագրային կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 
առաջարկում է արտադրական հնարավորություններ 

Հունգարական ընկերության հիմնական գործունեությունը տարբեր տիպի տեքստիլ 
արտադրանք արտադրելն է։ Ծառայությունները ներառում են՝ կար, ձևում, ասեղնագործություն, 
տպագրություն փոքր և մեծ ծավալների համար։ Ընդհանուր առմամբ, ընկերությունն ունի մոտ 
150 արդյունաբերական կարի մեքենա և 131 աշխատակից։ Սարքավորումը հարմար է 
ցանկացած գործընթացի և նյութի համար։ Ընկերությունն ունի նաև միջազգային 
համագործակցության փորձ։ Այն փնտրում է գործընկերներ Եվրոպայում՝ արտադրական կամ 
ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b81331a8-2a63-4387-807f-cdf5e6e463b2  

Ծածկագիր. BOHU20191125001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22d27e91-acd4-44fe-a28b-2bec987b361e
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Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է պրեմիում դասի տղամարդու հագուստ, իր 
ծառայություններն է առաջարկում արտադրական կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի 
ներքո 
 
Ռումինական արտադրողը, որ մասնագիտացած է տղամարդկանց հագուստի արտադրության 
ոլորտում, տեղակայված է Հարավարևելյան Ռումինիայում և մեծ փորձ ունի տեքստիլի 
արդյունաբերության ոլորտում՝ ավելի, քան 20 տարի աշխատելով լավ հայտնի միջազգային 
ապրանքանիշերի համար։ Ընկերությունը նորաձևության բիզնեսի ոլորտում փնտրում է նոր 
օտարերկրյա գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են երկարատև ենթապայմանագրային կամ 
արտադրական համաձայնագրեր հաստատել հուսալի գործընկերների հետ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52ab78cc-1a30-4eb5-9d6f-0cc6e3dd8636   

Ծածկագիր. BORO20190115002 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հարսանյաց և տոնական հագուստների 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է հարսանյաց և տոնական զգեստներ, եզակի 
դիզայնի և մրցակցային հասանելի գների շնորհիվ աճում և զարգանում է բավական արագ։ 
Ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել տարածման ծառայությունների կամ ֆրանչայզի 
ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f9523b9-0b12-4994-96d1-ebb05c695b21    

Ծածկագիր. BOUA20191028001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52ab78cc-1a30-4eb5-9d6f-0cc6e3dd8636
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f9523b9-0b12-4994-96d1-ebb05c695b21
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Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է տրիկոտաժ, փնտրում է գործընկերներ՝ 
տարածման և ենթապայմանագրային համաձայնագրեր հաստատելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կանացի տրիկոտաժի արտադրության 
ոլորտում, արտադրում է ապրանքներ փոքր ծավալներով՝ հիմնված ընկերության սեփական 
դիզայնի վրա։ Ռումինական ընկերությունը հետաքրքրված է գտնել միջազգային բիզնես 
գործընկերներ՝ տարածման  ծառայությունների համաձայնագրեր հաստատելու նպատակով։ 
Միևնույն ժամանակ ընկերությունը արտերկրյա գործընկերների հետ հետաքրքրված է 
համագործակցել նաև որպես ենթակապալառու։ Համագործակցությունը գործընկերների հետ 
կլինի ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ab9a113-5e5f-476c-8805-0be413b5a187  

Ծածկագիր. BORO20180718002 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ab9a113-5e5f-476c-8805-0be413b5a187
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Սպորտային հագուստ արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
առաջարկում է պատվերով սպորտային հագուստ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է երկարատև տարածման և արտադրական 
համաձայնագրեր՝ պոտենցիալ գործընկերների հետ։ Կազմակերպությունը հետաքրքրված է 
սպորտային հագուստի (բռնցքամարտի, ֆիթնեսի, վազքի, ձեռնամարտի և այլ տիպի սպորտային 
հագուտ) և աքսեսուարների արտադրությամբ այլ ընկերությունների համար։ Ընկերությունն 
արդեն իսկ ներկա է միջազգային շուկայում  և ունակ է եվրոպական որակի արտադրանք 
առաջարկել՝ կիրառելով եվրոպական կտորեղեն և բարձրորակ նյութեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c754cca3-772c-4e83-86b5-29d1aff7eedd  

 Ծածկագիր. BOUA20200120001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c754cca3-772c-4e83-86b5-29d1aff7eedd
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Սոցիալական պատասխանատվություն ունեցող սերբական ընկերությունն առաջարկում է 
աութսորսինգային և արտադրական համաձայնագրեր։ 

Սոցիալական պատասխանատվություն ունեցող սերբական ընկերությունն աշխատանքի է 
վերցնում հաշմանդամ մարդկանց և առաջարկում է իր ծառայությունները տպագրման և կարի 
ոլորտում։ Քանի որ ընկերության արտադրական հնարավորություններն ընդլայնվում են, 
ընկերությունը հետաքրքրված է ծավալվել դեպի  նոր շուկաներ՝ աութսորսինգային կամ 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09afab5c-d16b-4f34-a3a7-a8905c358d38  

 Ծածկագիր. BORS20200127001 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռուսական ընկերությունը արտադրական համաձայնագրերի ներքո փնտրում է կտորեղենի 
մատակարարներ 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հագուստի արտադրության, 
տպագրության, հուշանվերների բրենդինգով, փնտրում է կտորեղենի վաճառքի մեջ 
մասնագիտացած գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54007da8-6695-45f5-8d4d-5ff6fe74c6fe    

Ծածկագիր. BRRU20171221029 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09afab5c-d16b-4f34-a3a7-a8905c358d38
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54007da8-6695-45f5-8d4d-5ff6fe74c6fe
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Չեխական ՓՄՁ-ն փնտրում է էկոլոգիապես մաքուր տեքստիլի, հագուստի և նորաձևության 
աքսեսուարների արտադրողներ և մատակարարներ  

Չեխական ՓՄՁ-ն, որը գործում է հագուստի և նորաձևության աքսեսուարների մանրածախ 
առևտրում, կայուն տեքստիլ նյութերի համար կամ արդեն պատրաստի նորաձևության 
ապրանքների համար փնտրում է արտադրողներ և մատակարարներ ։   

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10ada648-0686-4a9a-8625-bc4d27afbcaf  

Ծածկագիր. BRCZ20190416001 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ընկերությունն առաջարկում է ճարտարապետական նախագծման ծառայություններ Շենքերի 
տեղեկատվական մոդելավորման համար և փնտրում է համագործակցություն  

Դիզայներական ընկերությունը Բոսնիա և Հերցեգովինայից, որը մասնագիտացած է 
ճարտարապետական դիզայնի բնագավառում բոլոր փուլերի համար, առաջարկում է 3D 
մոդելավորում՝ հիմնված Շենքերի տեղեկատվական մոդելավորման մեթոդի, բարձրորակ 3D 
վիզուալացման,  անալոգային նախագծի տվյալների թվայնացման, գոյություն ունեցող 
շենքերի 3D ֆոտոգրաֆիկական և լազերային սկանավորման, ինչպես նաև գոյություն 
ունեցող շինությունների 3D/BIM մոդելավորման վրա։ Ընկերությունը փնտրում է 
համագործակցություն՝ աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի 
ներքո։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/256c37db-e59d-4d38-94c9-782eb8484d3m  
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Ծածկագիր.   BOBA20191223001 
 
Առաջատար ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում է պարուրակավոր 
սողնակ համակարգեր, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ  
 
Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից աշխարհի առաջատարներից է շինարարության 
արդյունաբերության համար պարուրակավոր սողնակ համակարգերի դիզայնի, 
արտադրության և մատակարարման ոլորտում։ Ընկերության արտադրանքը կիրառվել է 
աշխարհի շատ հեղինակավոր նախագծերում, ներառյալ՝ Ռուսաստանի մարզադաշտում 
աշխարհի գավաթի խաղի ժամանակ, դուբայի Բուրջ Ալ Արաբ հյուրանոցում, Լոնդոնի 
Հոբելյանական կամուրջում։ Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր արտահանման 
վաճառքը, ուստի փնտրում է նոր գործընկերներ համագործակցության համար՝ առևտրային 
գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb498625-c429-4ce6-8e7e-80466c5c6784  

Ծածկագիր.    BOUK20190123001 

 

Ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրակարգ թվային և մեխանիկական փականային 
լուծումներ, փնտրում է տարածման ծառայությունների և համատեղ ձեռնարկության  
համաձայնագրեր 

Համաշխարհային մասշտաբով առաջատար ընկերությունը զբաղվում է ինստիտուցիոնալ, 
առևտրային, արդյունաբերական և բնակելի ծրագրերի համար անվտանգության փականային 
բարձրորակ ապրանքների և մուտքի վերահսկման լուծումների մշակման, արտադրության և 
մարքեթինգի ոլորտում։ Ընկերությունն ամբողջովին սեփականաշնորհված է գլոբալ 
կազմակերպության կողմից, որը դռների բացման լուծումներում աշխարհի առաջատար 
արտադրողներից ու մատակարարներից է։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 
համատեղ աշխատելու համար՝ արտադրանքի մեջ վաճառքները մեծացնելու, ինչպես նաև 
համատեղ ձեռնարկության պայմանագիր կնքելու նպատակով:       

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d58fa5a9-86c9-4a45-b5d9-bcfb4189cf8b  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb498625-c429-4ce6-8e7e-80466c5c6784
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d58fa5a9-86c9-4a45-b5d9-bcfb4189cf8b
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Ծածկագիր.   BOIL20200202002 

Կորեական ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ իր  էներգետիկ անկախ շարժական տան համար՝ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Կորեական ընկերությունը զբաղվում է էներգախնայող շինանյութերի  արտադրանքով և 
գիտահետազոտությամբ։ Այս պրոֆիլի համար նրանք առաջարկում են տեխնոլոգիա, որն 
իրենք են մշակում․ այն էներգետիկ ինքնասպասարկող շարժական տուն է, որը 
պատրաստված է կառուցվածքային ջերմամեկուսիչ պանելից (SIP)․ կառուցման մեթոդ` 
էներգիայի սպառումը նվազագույնի հասցնելու համար և կարող է օգտագործվել առանց 
արևային էներգիայի միջոցով արտաքին էներգիայի մատակարարման: Ընկերությունը 
եվրոպական շուկայում փնտրում է գործընկերներ, ովքեր ցանկանում են համագործակցել 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7d8c433-d252-4121-8cb7-62334a4df3c0  

Ծածկագիր.    BOKR20191219002 

 

Լիտվական ինժեներական և մետաղագործական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է 
մետաղական դրոշմման գործիքների ոլորտում, առաջարկում է ենթապայմանագրային և 
արտադրական ծառայություններ 

Լիտվական ինժեներական և մետաղագործական ընկերությունը  մասնագիտացած է 
մետաղական դրոշմման գործիքների ոլորտում՝ հաստոցներ, եռակցում, հավաքում։ 
Ընկերությունն արտադրում է ապրանքներ պողպատից, պողպատի համաձուլվածք, 
չժանգոտող պողպատ, ալյումին, բրոնզ, պլաստիկ և իր ծառայություններն է առաջարկում 
ավտոմոբիլային, կահույքի, շինարարության և այլ ոլորտների ընկերություններին։ 
Ընկերությունը ցանկանում է աշխատել ենթապայմանագրային  կամ արտադրակամ 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։    

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94ffdc1c-f63b-4120-b0aa-42a2030acf59  

Ծածկագիր.   BOLT20200107001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7d8c433-d252-4121-8cb7-62334a4df3c0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94ffdc1c-f63b-4120-b0aa-42a2030acf59
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունը Բոսնիա և Հերցեգովինայից առաջարկում է բարձրորակ մետաղական մշակում 
և արտադրանքի հավաքման ծառայություններ՝ աութսորսինգի կամ արտադրության 
համաձայնագրի միջոցով 

Երիտասարդ և դինամիկ զարգացող մետաղի մշակման ոլորտում գործող ընկերությունը 
Բոսնիա և Հերցեգովինայից, որը հիմնադրվել է 2015 թվականին, և որի հիմնական 
գործունեությունը  պատվերով թիթեղների վերամշակումը, եռակցումը, մակերևույթի 
պաշտպանությունը և արտադրանքի հավաքումն է, բարձրորակ արտադրական 
ծառայություններ է առաջարկում աութսորսինգային կամ արտադրական համաձայնագրերի 
ներքո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/111faa02-efe5-4a0e-945c-491b3120e827  

Ծածկագիր.  BOBA20191213002 

 

 

Ռումինական ընկերությունը փնտրում է բազմաշերտ փայտե պատուհանի պրոֆիլների 
մատակարարներ՝ մատակարարման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է  բազմաշերտ փայտե պատուհաններ, 
փայտե, պոլիվինիլքլորիդե և ալյումինե  դռներ,  փնտրում է  կաղնուց և եղևնուց բազմաշերտ 
(լամինացված) փայտե պրոֆիլներ (3000 լյումեն/ամիսը): Ընկերությունը փնտրում է 
համագործակցություն՝ մատակարարման համաձայնագրերի ներքո։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/111faa02-efe5-4a0e-945c-491b3120e827
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R&D 
 

 

 

 

 

                     EUROSTARS: Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն փնտրում է արդյունաբերական և հետազոտական 
գործընկերներ՝ քայքայված տվյալների վերամշակման համար նոր համակարգ գործարկելու 
նպատակով 

Eurostars-ի առաջարկի շրջանակներում, բազմազգ կոնսորցիումը, որը ղեկավարում է 
արհեստական ինտելեկտի ոլորտում գործող ֆրանսիական ՓՄՁ-ն, փնտրում է 
արդյունաբերական և հետազտական գործընկերներ Եվրոպայում և դրանից դուրս։ Առաջարկի 
հիմնական նպատակն է՝ ստեղծել նոր հաշվարկային գործիք՝ գրաֆիկական տվյալները 
(նախագծեր, սխեմաներ, և այլն) վերականգնելու և վերամշակելու համար ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad887ebf-e339-40b6-bc36-e09dc1ba271f 

  Ծածկագիր.  BRRO20191004002 

 

Ուկրաինական ընկերությունը տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր է 
առաջարկում ներկեր և լաքեր արտադրողներին 

Ուկրաինական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է ներկերի և մածուցիկ նյութերի մանրածախ 
վաճառքում և տարածման ոլորտում, փնտրում է նոր ապրանքներ և մատակարարներ։ 
Ընկերությունն առաջարկում է առևտրի միջնրդավորված ծառայություններ՝ տարածման 
ծառայություննրի համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b738881b-e88d-47da-9135-86c6806b9cfc  

Ծածկագիր.  BRUA20190306003 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Կոնսորցիումի անդամները փնտրում են ՝  

- լաբորատորիաներ (գործիքի գիտահետազոտության համար) 

- վերջնական օգտատեր ընկերություններ 

- ստարտափեր՝ մոդելի համապատասխան խնդիրներով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4b0cb9b-ee25-40fb-97ad-3eab49a42722  

 Ծածկագիր. RDFR20200205001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իսպանական տեխնոլոգիական ընկերությունը փնտրում է գործընկեր՝ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Իսպանական ընկերությունը, որն էլեկտրոնային առևտրի մեծ փորձ ունի, մշակել է ծրագիր՝ 
ապրանքների գները այլ կայքերի հետ համեմատելու նպատակով, կիրառելով արհեստական 
ինտելեկտ։ Ծրագիրն այժմ հասանելի է Իսպանիայում և աշխատացվում է սպորտային 
կոշիկների ոլորտում, սակայն ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել  իր ծառայություններն 
այլ շուկաներում և ոլորտներում՝ տեղադրելով արհեստական ինտելեկտը։ Ընկերությունը 
փնտրում է գործընկեր առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4994e02-cef2-4b24-a543-394bf92cf77c   

Ծածկագիր. BOES20190708001 
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Պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի և/կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո՝ 
տեխնիկական աջակցությամբ։ 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող պորտուգալական ՓՄՁ-ն, որը մշակում է 
ծրագրային մոդուլների հավաքակազմ, պատրաստ է համագործակցել հետախուզական և 
ցուցիչ համակարգերի բազմազան տեսակների բազմաթիվ շուկաների հետ: Այն փնտրում է 
բիզնես գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո և/կամ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f9b64a1-64e8-44e2-8c1c-fc1c432b9fe5  

     Ծածկագիր. BOPT20180821001 

Լեհական ծրագրավորման ընկերությունն առաջարկում է իր վեբ և բջջային մշակման 
ծառայությունները՝ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո  

ՏՀՏ ոլորտում գործող լեհական ՓՄՁ-ն մասնագիտացած է վեբ և բջջային հավելվածների 
ստեղծման ոլորտում: Ընկերությունն առաջարկում է ծրագրային մշակման ծառայություններ՝ 
տարբեր ոլորտների (ներառյալ էլեկտրոնային առևտուր) սկսնակների, ընկերությունների, 
կորպորացիաների  և արդյունաբերությունների համար: Ծրագրեր մշակող երիտասարդների 
խումբն առաջարկում է խորհրդատվական ծառայություններ այն ընկերություններին, ովքեր 
իրենց կազմակերպություններում փնտրում են պատվերով ծրագրային լուծումներ։ 
Համագործակցությունը ենթադրվում է աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2aa7f783-8adf-497d-88bd-e64e6d80db86  

Ծածկագիր. BOPL20200116002 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

mailto:info@eenarmenia.am
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Պորտուգալիայում հիմնված  ձեռնարկատերը մտադիր է մթերային էլեկտրոնային առևտրի 
հարթակ մշակել տեղական բոլոր խանութների և վաճառողների համար: Այն փնտրում է 

աութսորսինգային համաձայնագրեր 

Ձեռնարկատերը մտադիր է մանրածախ ոլորտի համար հիմնել էլեկտրոնային առևտրի 
հարթակ․ օնլային ունիվերսալ առևտրի հարթակ։ Հիմնված լինելով Պորտուգալիայում, այն 
փնտրում է գործընկերներ՝ հիմնական զարգացմանը և մեկնարկին աջակցելու նպատակով, 
ինչպես նաև եվրոպական երկրներում հետագա ընդլայնման համար։ Ընկերությունը 
փնտրում է աութսորսինգային համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca03899b-2f17-417a-bcd6-7ec5cf3b222c 

  Ծածկագիր. BRPT20200103001 

Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 
 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
 
 

Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  դեմքի խնամքի միջոցների 
արտադրության և տարածման ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Իտալական ընկերությունը, որը հիմնված է Կամպանիայում, մասնագիտացած է դեմքի 
բնական խնամքի միջոցների արտադրության ոլորտում։ Ընկերության կոսմետիկ 
հոսքագծում կիրառվող բաղադրիչները փորձարկվել են Ֆեդերիկո 2-րդի համալսարանի 
կողմից, և նրանց կողմից երաշխավորվել է արտադրանքի արդյունավետությունը։ 
Ընկերությունն արդեն գործում է ազգային շուկայում և պատրաստ է օտարերկրյա շուկաներ 
մուտք գործելուն, ուստի փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ Պոտենցիալ գործընկերները 
պետք է ունենան մանրածախ առևտրականների մեծ ցանց։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45cb4a33-e757-46a7-a7e9-b7a576835263  
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Ծածկագիր. BOIT20191217001 

Ֆիտոթերապիայի ոլորտում գործող փոքր իտալական ընկերությունը փնտրում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր  

Փոքր իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բուսական թեյերի, դիետիկ և 
կոսմետիկ արտադրատեսակների արտադրության ոլորտում, հետաքրքրված է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո միջազգային համագործակցությամբ:  

  https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ce0e9a7-2042-4d6e-a2f0-7b7dd6b5d31  

 

Ծածկագիր. BOIT20191230001 

Մազերի բնական գույնը վերականգնող  լոսիոն արտադրող լեհական ընկերությունը  
փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ ողջ աշխարհում  

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մազերի լոսիոնի արտադրության մեջ, որն 
էլ իր հերթին խոչընդոտում է մազերի ճերմակեցմանը, փնտրում է գործընկերներ՝ 
տարածման ծառայությունների և/կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. BOPL20181207003 

Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է բժշկական էլեկտրոնային սարքավորում, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Ռուսական ընկերությունը, որն ազատորեն շարժվող հիվանդների համար արտադրում է 
բժշկական էկրաններ ԷՍԳ-ի և արյան ճնշման ձայնագրման և մշակման համար, փնտրում է 

mailto:info@eenarmenia.am
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գործընկերներ՝ հաստատելու համար տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff688bec-4b81-4beb-8270-284ff4835776    

Ծածկագիր. BORU20200113010 

Արյան ճնշման և զարկերակի էկրաններ արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է երրորդ սերնդի ապարատային-ծրագրային 
կոմպլեկտի հոսքագիծ (լրացուցիչ հեմոդինամիկ պարամետրերը գնահատելու ունակությամբ), 
որն արյան ճնշման և ԷՍԳ-ի (էլեկտրասրտագրություն) ամենօրյա ստուգում է իրականացնում։ 
Ընկերությունը փնտրում է նոր գործընկերներ բժշկական ոլորտից՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր հաստատելու նպատակով։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a97dabc-63e6-4110-b56f-aa81140b626f  

  Ծածկագիր. BORU20200113006 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է էլեկտրոնային բժշկական կոմպլեկտ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ  

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է մոնիտորինգային կոմպլեկտ՝ ուղեղային 
շրջանառության ուսումնասիրման համար, որն էլ թույլ կտա հայտնաբերել հիվանդությունը։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր 
հաստատելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb8c304b-855b-445e-8f99-9bd90f958ac1  

Ծածկագիր. BORU20200112021 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իտալական ընկերությունը իտալական շուկայի համար փնտրում է մեկանգամյա կիրառման, 
կրելի կամ իմպլանտավորվող բժշկական սարքավորումներ   

Իտալական ընկերությունն ավելի, քան 30 տարվա փորձ ունի՝ որպես բժշկական 
սարքավորումների դիստրիբյուտոր։ Ընկերության հիմնական հաճախորդներն են 
հասարակական ազգային հիվանդանոցներն ու մասնավոր կլինիկաները, որոնք ամուր 
հարաբերություններ ունեն բժշկական պրոֆեսիոնալների հետ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8af64528-4b77-4b99-b49e-0967a6ea37be  

Ծածկագիր. BRIT20200128001 

mailto:info@eenarmenia.am
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 Այլ ոլորտներ 
  

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Հունական տեխնոլոգիական ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր 

Արագ աճող հունական տեխնոլոգիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ջրերի, 
խմիչքների, սննդի, կոսմետիկայի և դեղագործական արտադրանքի համար 
համակարգիչներով  և բազմաթիվ տեսախցիկներով որակի վերահսկան համակարգերի  
նախագծման և արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b3915e8-f667-44e6-85b0-06ed42af6e2f  

 Ծածկագիր. BOGR20191217001 

 

Արագ տեղափոխվող սպառողական ապրանքների լեհական մատակարարը փնտրում է 
գործակալներ և դիստրիբյուտորներ 

Լեհական ձեռնարկությունը, որը հանդիսանում է բրենդավորված փաթեթավորված 
սպառողական ապրանքների մատակարար, ինչպես օրինակ՝ խմիչքները, շոկոլադը և 
մաքրող միջոցները, ցանկանում է առևտրային գործակալության կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո հաստատել համագործակցություն օտարերկրյա 
գործընկերների հետ։ Լեհական ընկերությունն առաջարկում է լայն տեսականի, 
փաթեթավորման և խմբաքանակի չափերի կարգավորում, համագործակցության 
ճկունություն և ժամանակին առաքում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/972b71f9-9cec-4f7c-b2cb-369096a57984  

mailto:info@eenarmenia.am
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Ծածկագիր. BOPL20200114004 

Շվեդական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ իր կողմից արտադրված  բարձրացնող 
սարքավորումը տարածելու նպատակով 

Շվեդական ընկերությունը փնտրում է երկարատև համագործակցություն 
(դիստրիբյուտորներ կամ գործակալներ)՝ իր բարձրացնող սարքավորումը, հատկապես՝ 
սեփական նախագծված ամբարձիչները և ճառագայթների տրոլեյները վաճառելու 
նպատակով։ Ընկերությունն առաջարկում է բոլոր տեսակների ամբարձիչ սարքավորումներ, 
ինչպես նաև լուծումներ է ստեղծում 250-10000 կիլոգրամը բարձրացնելու համար։ 
Ընկերությունն առաջարկում է ամենաբարձր որակը գործընթացի ընթացքում, իսկ որակը և 
գործառույթն ապահովելու համար արտադրանքը փորձարկվում է  երրորդ կողմից՝ ըստ 
Եվրոպական ստանդարտների: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cce1c864-7bd2-453d-924c-50ae9556de9e  

   

Ծածկագիր. BOSE20200109001 

Բազմաշերտ թաղանթ արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է բազմաշերտ թաղանթ՝ լույսի արտանետման 
պարամետրերի անլար վերահսկմամբ։ Ընկերությունը փնտրում է հաճախորդներ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր հաստատելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/836b483b-60fe-4393-af9f-7854c5e72b85  
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Ծածկագիր. BORU20200111012 

Օդի ջեռուցման ագրեգատներ արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է վառելիքի կատալիտիկական այրմամբ ունիվերսալ 
օդի ջեռուցման ագրեգատներ: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո նոր երկարատև համագործակցության 
նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f19b1f3d-871f-45cc-80ca-97346c18393c  

Ծածկագիր. BORU20200112019 

Չեխական ընկերությունն առաջարկում է մեքենաշինություն, վերանորոգում և վերականգնում, 
սարքավորումների մասերի արտադրություն ՝ ծառայությունների մատուցման 
համաձայնագրերի ներքո 

Չեխական ընկերությունը տրամադրում է ծառայություններ մեքենաշինության ոլորտում։ 
Ընկերությունն առաջարկում է պատվերով արվող բարձր ճշգրտության սարքավորումների 
մասերի արտադրություն, ինչպիսիք են՝ սռնիները, գործիք թմբկագլանները։ Ընկերությունը 
կարող է նաև տրամադրել սարքավորումների վերանորոգում։ Ընկերությունը փնտրում է 
գործընկեր, ովքեր ցանկանում են իրենց մեքենաների պարկը վերականգնել։ Ընկերությունը 
առաջարկում է նաև արտադրական համաձայնագրերի ներքո մեքենաշինական և 
արտադրական համագործակցություն՝ հատուկ գործընկերոջ համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa93e526-916f-4e6f-8538-bd76373b53c4      

Ծածկագիր. BOCZ20190110001 

 

Տարբեր փայտյա պոդդոններ արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է 
գործընկերներ օտարերկրյա շուկայում՝ տարածման կամ արտադրական համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2017 թվականին Ուկրաինայի արևմտյան 

mailto:info@eenarmenia.am
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մասում՝ Լվովի տարածաշրջանում, սկսել է իր արտադրանքը նեղ արտադրական պրոֆիլից՝ 
ստանդարտ պոդդոնների արտադրությունից։ ժամանակի ընթացքում ընկերությունը սկսել է 
արտադրել ապրանքների լայն տեսականի։ 2019 թվականին ընկերությունը լիցենզավորվել է 
Եվրոպական պոդդոների ասոցիացիայի (EPAL) կողմից։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e25feee7-59ce-4333-a61e-c35f6433d19d  

Ծածկագիր. BOUA20200108001 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից առաջարկում է լրացված   իրականության 
կրթական հագուստ թանգարաններին և դպրոցներին՝ տարածման կամ լիցենզային 
համաձայնագրերի ներքո։ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը գործում է կրթական ոլորտում, գիտական 
կրթությունը կյանքի է կոչում ինտերակտիվ հագուստի միջոցով՝ երեխաների և ուսուցիչների 
համար անվճար ծրագրի կիրառմամբ։ Կիրառելով լրացված իրականության տեխնոլոգիան, 
ընկերությունը հնարավորություն է տալիս երեխաներին սովորել հասկացությունները 
թվային տարբերակով, որոնք հակառակ դեպքում վտանգավոր կլինեն, անհասանելի կամ 
չափազանց թանկ: Այն օգնում է երեխաներին հետաքրքիր և խորացված  ձևով ուսումնասիրել 
մարդու մարմինը: Ընկերությունը փնտրում է թանգարանների և դպրոցների 
վերավաճառողներ՝ տարածման կամ լիցենզային համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99f02545-9735-4398-8639-47647f38465f  

Ծածկագիր. BOUK20191216004 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Համապատասխան հարթակը փնտրում է տեղական, վստահելի արտադրող ծառայությունների 
մատուցման համաձայնագրերի ներքո 

Բեռլինում հիմնված սկսնակ ընկերությունն առաջարկում է հարթակ, ուր արտասահմանյան 
տեղական, վստահելի արտադրողների հետ մարդիկ կքննարկեն իրենց մասնագիտական 
կյանքի առաջընթացը` փորձելով ապրել իրենց երազած կյանքով։ Սկսնակ ընկերությունը 
փնտրում է տեղական արտադրողներ, ովքեր ցանկանում են որոշակի լրացուցիչ գումար 
վաստակել և պատրաստ են փոխանցել իրենց գիտելիքները: Համագործակցությունը կլինի 
ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8284979f-a82a-41fc-a8dc-748f1a3cf00a  

Ծածկագիր. BRDE20200122001 

Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է ինտերիերի մթնեցման համակարգեր, 
փնտրում է մատակարարներ 

Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է ինտերիերի համար նախատեսված 
շերտավարագույրներ, իր ստվերային համակարգի համար փնտրում է հումք և 
հետաքրքրված է եվրոպական գործընկերների հետ մատակարարման համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցությամբ:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab1e9ad3-69dd-4948-9f12-b9e135750472  

 Ծածկագիր. BRRO20200113001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Օգտագործողի կողմից կարգավորվող Բանացանցի  (IoT) ծրագրային ապահովման 
հավաքակազմ 

Սինգապուրյան ՓՄՁ-ն մշակել է նոր սերնդի բանացանցի ծրագրակազմ, ինչը վերացնում է 
կոդավորման բարդությունը և տարբեր բանացանցի  մոդուլների ընդարձակ 
տեղադրումը:Արդյունաբերական ագնոստիկ, լիարժեք ստանդարտ պլատֆորմը լիովին գործում 
է և պահպանվում է առանց կոդավորման որևէ ձևի ՝ օգտատերերին ապահովելով ՛՛արա  ինքդ 
(DIY)՛՛ մոտեցում`կազմաձևելու բոլոր հատկանիշները, ինչպիսիք են սենսորային 
տրամաբանությունը և կառավարելու հետկանչման ծախսերը: ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկեր 
ՓՄՁ-ներ և գերփոքր ձեռնարկություններ՝ լիցենզային կամ առևտրային համաձայնագրերի 
ներքո՝ տեխնիակական աջակցությամբ համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/685d7d7b-99dc-486e-8938-00eba97778e2  

Ծածկագիր. TOSG20200117001 

Ուկրաինական համալսարանն առաջարկում է էներգաարդյունավետ էկո խելացի 
տեխնոլոգիական տան գաղափար 

Ուկրաինական համալսարանն առաջարկում է էներգաարդյունավետ էկո խելացի 
տեխնոլոգիական տան գաղափար՝ հաշվի առնելով շենքի բոլոր ենթահամակարգերի բարդ 
փոխհարաբերությունները և շրջակա միջավայրի գործոնները: Տրամադրվում են պատերի 
կառուցման հիմնահարցերի, միկրոկլիմայի արդյունավետ համակարգերի, 
ջրամատակարարման և խելացի կառավարման համակարգերի լուծումներ: Դա ապահովում է 
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էներգիայի նվազագույն սպառումը և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը: Նախատեսվում 
է, որ համագործակցությունը կլինի լիցենզային համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8faa8bd9-6084-4f63-b3dd-703ef044d1b7  

Ծածկագիր. TOUA20200129001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Հաշվողական հեղուկի դինամիկայի (CFD) թվային մոդելավորում և օպտիմիզացում՝ 
ավտոմոբիլային արդյունաբերության համար նախատեսված էլեկտրական շարժիչային 
կրիչների մշակման նպատակով  

Սլովենական ընկերությունը, որն արտադրում է նորարարական անիվային էլեկտրական 
շարժիչներ, փնտրում է համագործակցություն փորձագետների հետ, ովքեր ունեն նոու-հաու 
հաշվարկային հեղուկի դինամիկայի թվային մոդելավորման և օպտիմիզացման ոլորտներում 
և  ներկառուցված համակարգերի մշակման բնագավառում, ավտոմոբիլային կիրառական 
ծրագրերի ֆունկցիոնալ անվտանգության փորձ, ավտոմոբիլային անվտանգության 
ամբողջականության մակարդակ (ASIL) և ISO23262 ստանդարտ: Ընկերությունը փնտրում է 
տեխնիկական և հետազոտական համաձայնագրեր։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c2cc829-c3e6-4233-a4d5-350143bd4a49  

  Ծածկագիր. TRSI20200122001 

Էլեկտրական ինժեներիայի ոլորտում գործող կորեական ընկերությունը փնտրում է 
առևտրային համաձայնագրեր՝ տեխնիկական աջակցությամբ համագործակցության կամ 
համատեղ ձեռնարկություն հիմնելու նպատակով 

Էլեկտրական ինժեներիայի ոլորտում գործող կորեական ընկերությունը փնտրում է 
տեխնոլոգիական փոխանցման գործընկերներ, ովքեր մասնագիտացած են տարրերի 
արդյունահանման և վերամշակման տեխնոլոգիայի մեջ (Li-ն, Co-ն և Cu-ն թանկարժեք 
վերամշակող Li մարտկոցից առանձնացնելով և վերամշակելով): 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c20bf61a-66b7-4a39-8256-87f2bea9f4e3       

Ծածկագիր. TRKR20200117001 
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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  2020 թ․ -ի մարտ, ապրիլ ամիսների ընթացքում 
կազմակերպվող միջոցառումները: 
 
 
 

 

Մարտ 

10/03/2020 BIOKET 2020 Համագործակցության հաստատման միջոցառում                                                                              
Լիլ (Ֆրանսիա) 

Այս միջոցառմանը կմասնակցեն. 

• Կենսաբազային արտադրանքներ արտադրողներ 

• Առաջին և երկրորդ տրանսֆորմատորային դերակատարներ 

• Քիմիական ընկերություններ 

• Կենսատեխնիկական ընկերություններ 

• Հետադարձ կապի մատակարարներ 

• Ինժեներական ընկերություններ 

• Սարքավորումների արտադրող 

• Գիտահետազոտական կենտրոն, տեխնիկական կենտրոն 
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Ապրիլ 

•Համալսարաններ։ 

https://bioket-2020.b2match.io/  

10/03/2020 CFIA Rennes 2020, սննդի վերամշակման ցուցահանդես –միջազգային B2B հանդիպումներ                                                                                                                                         
Ռեն (Ֆրանսիա)  

Ցուցահանդեսը ներկայացնողների  հիմնական ոլորտները՝  

- Բաղադրիչներ և մշակված սննդամթերք 

- Սարքավորումներ և  մշակում  

- Փաթեթավորում և պահպանում։ 

http://cfiaexpo.com  

31/03/2020 B2B AIMatch 2020 @ CROATIA: Նորարարական ձեռնարկությունների շաբաթ 2020 

Միջոցառման նպատակն է բարձրացնել իրազեկվածությունը «Հորիզոն 2020»–ի ներքո 

մեկնարկած ֆինանսական գործիքների, հնարավորությունների և դրանց ուղեկցող 

միջոցառումների վերաբերյալ, բարելավել հետազոտությունների և նորարարությունների 

համար ֆինանսների հասանելիությունը: Երկօրյա համաժողովը կանդրադառնա խիստ 

նորարար ՓՄՁ-ներում նորարարական ապրանքների և ծառայությունների զարգացման 

նոր ֆինանսավորման և ֆինանսական գործիքներին: 

https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/4715fce1-64cb-455d-883e-edc2af7eef5e  

20/04/2020 " EEN Brokerage Event during HANNOVER MESSE 2020 -Տեխնոլոգիական և բիզնես 

համագործակցության օրեր                                                                                                                                                  

Հաննովեր (Գերմանիա) 

Միջոցառումը նոր տեխնոլոգիաներ, գաղափարներ և լուծումներ ձեռք բերելու, 

ինչպես նաև հնարավոր մատակարարների և գործարար գործընկերների հետ 

կապեր հաստատելու համար լավ հարթակ է, որը նաև ծառայում է առկա 
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ապրանքների և ծառայությունների միջազգային շուկայավարման և վաճառքի 

համար։ 

https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/  

27/04/2020 InMotion 2020 Սմարթ տեստիլի միջազգային կոնֆերանս և  համագործակցության 

հաստատման միջոցառումներ                                                                                                     

Վայմար (Գերմանիա) 

Միջոցառման թիրախային խումբ են՝  

Բիզնեսի, գիտության, քաղաքականության, բազմարկիչների և կլաստերների 
փորձագետները, որոնք զբաղվում են խելացի տեքստիլով և հագուստով և 
ցանկանում են տեղեկացված լինել հետազոտության նոր արդյունքների, 
լավագույն փորձի օրինակների և ծրագրերի արագ զարգացող ոլորտների 
մասին: 

https://www.inmotion2020.com/en/  

mailto:info@eenarmenia.am
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
https://www.inmotion2020.com/en/
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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
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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