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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 
 

Մսամթերք  արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է հուսալի դիստրիբյուտորներ  

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է երկար կտորներով չորացված մսային խորտիկներ: 
Ընկերության արտադրանքը պատրաստվում է խոզի, տավարի և հավի մսից: Ընկերությունն 
արտադրության մեջ օգտագործում է եզակի տեխնոլոգիա՝ մսամթերքի սառը չորացում: 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկներներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/688bf4b9-c48b-4bd4-9af0-fc27e379321e  

Ծածկագիր. BORU20200527001 
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Հնդկահավի մսամթերք արտադրող լիտվական գործարանը փնտրում է առևտրի միջնորդներ 

Սննդի ոլորտում գործող լիտվական ընկերությունը մասնագիտացած է բարձրորակ հնդկահավի 
մսամթերքի արտադրության մեջ՝ թարմ, սառեցված և վերամշակված: Ընկերությունը փնտրում է 
առևտրի միջնորդներ և առաջարկում է աշխատել առևտրային գործակալության 
համաձայնագրերի կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո: Կարող է 
առաջարկվել համագործակցություն՝ արտադրական համաձայնագիր մասնավոր պիտակի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5cdd9c5e-b5bf-436b-b75d-8e97f00a2677   

Ծածկագիր. BOLT20200401001 

 

Սառը մամլման հյութերի և թարմ խնձորների ուկրաինական արտադրողը փնտրում է 
դիստրիբյուտոր 

Անմիջապես խնձի մամլումից ստացված հյութերի և թարմ խնձորների մատակարարմամբ 
զբաղվող ուկրաինական արտադրողը փնտրում է վաճառքի գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո՝ ամբողջ աշխարհում իր արտադրանքի առևտուրն 
ընդլայնելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/539378a2-b1d4-4831-81df-5cf788cd52b8  

Ծածկագիր. BOUA20200602002 

Իսրայելյան գուրմե սննդի ոլորտում գործող ընկերությունը, որը մասնագիտացած է 
առողջապահական պարենային ապրանքների ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր 

հիմնական  արտադրանքի՝ սիլանի համար. բնական քաղցրացուցիչ խուրմայից 

Իսրայելյան ընկերությունը մասնագիտանում է պրեմիում դասի սննդային արտադրանքների 
ոլորտում, որոնք ուղղված են առողջ սննդի սպառողներին: Ընկերությունը ցանկանում է 
արտահանել իր հիմնական արտադրանքը՝ սիլանը, որը 100% խուրմայի բնական օշարակ, 
բնական քաղցրացուցիչ է: Խոհարարության մեջ համը հարստացնելու համար այն նաև 
պարունակում է տարբեր յուղեր և այլ արտադրատեսակներ, ինչպես օրինակ՝ վարդի ջուրը: 
Ընկերությունն իր արտադրանքը տեղական շուկա է մատակարարում մանրածախ սննդի 
առաջատար ցանցերի մեծ մասի միջոցով, սակայն ցանկանում է  ընդլայնել իր գործունեությունը և 
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արտահանել արտասահմանյան նմանատիպ ցանցերի միջոցով՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32db3d82-1e57-42a8-837d-1b299549309b  

Ծածկագիր. BOIL20190520001 

Ուկրաինական ձեռնարկությունն առաջարկում է յուղազերծված արևածաղկի լեցիտինի փոշի՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Ուկրաինական արտադրողն առաջարկում է մաքուր յուղազերծված արևածաղկի լեցիտին փոշի 
(սննդային հավելանյութ E-322) ֆոսֆոլիպիդների պարունակությամբ մինիմում՝ 97%: Սննդի և 
դիետիկ դասի արտադրանքը մատչելի է: Սննդի արդյունաբերության մեջ լեցիտինը օգտագործվում 
է որպես էմուլգատոր և հակաօքսիդիչ: Լեցիտինը, որպես դիետիկ հավելանյութ, օգտագործվում է 
մարդկանց սննդի մեջ որպես ֆոսֆոլիպիդների լրացուցիչ աղբյուր: Արտադրողը փնտրում է 
երկարաժամկետ վաճառքի գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի 
շրջանակներում: Հնարավոր է արտադրություն մասնավոր պիտակի ներքո մանրածախ ցանցերի 
համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da22c4b1-26a6-4890-93a5-8c860ae093d3  

Ծածկագիր. BOUA20200513001 

 

Առողջ խորտիկներ արտադրող իտալական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
գործակալներ 

Սննդի ոլորտից իտալական արտադրողն առաջարկում է առողջ, եփված եգիպտացորենի 
խորտիկներ: Արտոնագրված կտավատի յուղերի խառնուրդի մեթոդի շնորհիվ՝ 
արտադրատեսակները հարուստ են Omega-3 պարունակությամբ և հարմար են բուսակերների 
համար: 

Ընկերությունը ներկայումս փնտրում է դիստրիբյուտորների և գործակալների արտերկրում, 
հատկապես (բայց ոչ միայն) Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում, Չինաստանում, 
Սինգապուրում և այլն՝ նպատակ ունենալով կնքել տարածման և/կամ առևտրային 
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գործակալության համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23bfba79-e221-4994-926c-2e3ef41ed183  

Ծածկագիր. BOUA20200513001 

 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է ալերգեններ չպարունակող սննդի արտադրական 
համաձայնագիր 

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է նոր գործընկերներ, որոնք կապահովեն առողջ և բնական 
որակի արտադրանքներ, ինչպիսիք են՝ առանց  ալերգենի  խորտիկները, բարերը, ձողիկները, 
վաֆլիները, առանց գլյուտեն մակարոնեղենը, առանց կաթնաշաքար, շաքարային հավելումների և 
կոնսերվանտների արտադրատեսակները՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/647372d1-d89c-4662-9c11-c0d8f510eeb8  

Ծածկագիր. BRES20190513001 

Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է խոշոր եղջերավոր անասունների, ոչխարների և 
ընտանի թռչունների համար,  կերեր փնտրում է իրենց գործունեության համար պահանջվող հումքի 
մատակարարներ: 

Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է խոշոր եղջերավոր անասունների, ոչխարների և 
ընտանի թռչունների համար կերեր, ընդլայնել է իր արտադրական կարողությունները: 
Ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ, որոնք կարող են մատակարարել իրենց 
գործունեության մեջ պահանջվող հումք, ինչպիսիք են հացահատիկային կուլտուրաները,  
յուղային կուլտուրաների սերմերը, թեփը և կերը: 

Ծածկագիր. BRTR20181225001 

Տեքստիլ արտադրություն 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23bfba79-e221-4994-926c-2e3ef41ed183
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/647372d1-d89c-4662-9c11-c0d8f510eeb8
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Սեղանի սպիտակեղեն և համազգեստ արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ, առևտրային գործակալներ և արտադրական համաձայնագիր 

Ուկրաինական ընկերությունը մասնագիտացած է սեղանի սպիտակեղենի և աշխատակազմի 
համազգեստի արտադրության ոլորտում: Ընկերությունը փնտրում է գործակալներ, 
դիստրիբյուտորներ, տեքստիլ արտադրանքների մեծածախ վաճառքի համար տարածման 
ծառայությունների, առևտրային գործակալության կամ արտադրական համաձայնագրեր` իր 
արտադրանքն ավելի լայն շուկաներում վաճառելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e8f44cd-9104-4a50-acf8-46f67437d9c9  

Ծածկագիր. BOUA20200528002 

 

Կտավատի մանրաթել արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է արտասահմանյան 
դիստրիբյուտորներ 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e8f44cd-9104-4a50-acf8-46f67437d9c9
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Ռուսական ընկերությունը զբաղվում է կտավատի տարբեր նյութերի արտադրությամբ: 
Ընկերության արտադրանքը հետևյալն է. երկար և կարճ կտավատի մանրաթել, քարշակ 
կոնստրուկցիաներ, կոտոնիզացված կտավատի մանրաթել և գզիչ: Այս նյութերը լայնորեն 
օգտագործվում են շինարարության համար նախատեսված գործվածքների արտադրության մեջ: 
Ռուսական ընկերությունը փնտրում է արտասահմանյան գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի համար: 
 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85bf769f-02df-4fe6-8dbd-66e1b7918760  

 

Ծածկագիր. BORU20200528002 

Ձեռագործ կաշվե պայուսակներ արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է միջազգային 
բիզնես գործընկերներ տարածման ծառայությունների ներքո 

Ռումինական ընկերությունը մասնագիտացած է կանանց համար ձեռագործ կաշվե պայուսակների 
արտադրության մեջ: Ընկերության արտադրանքում կաշին համադրվում է ոչ սովորական նյութերի 
հետ (օր. ՝ պլաստիկ, փայտ, խեժ և այլն), և դրանք հասանելի են տարբեր ձևերով և չափերով: 
Ընկերությունը շահագրգռված է ընդլայնել իր հաճախորդների ներկայիս պորտֆելը՝ գտնելով 
միջազգային նոր բիզնես գործընկերներ տարածման համաձայնագրեր կնքելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d84f0d5c-73b0-4da1-a205-caf64555b6ed   

Ծածկագիր. BORO20200526002 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Սլովակիայի արդյունաբերական կարի ընկերությունն առաջարկում է կարի կարողություններ և 
գործընկերներ է փնտրում արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Մոտ 70 տարվա փորձ ունեցող սլովակյան կարի ընկերությունը մասնագիտացած է 
արդյունաբերական և առևտրային գործվածքների և կաշվե իրերի նախագծման և արտադրության 
ոլորտում: Ընկերության արտադրանքի պորտֆելը ներառում է տարբեր պայուսակներ (օրինակ ՝ 
դպրոցական պայուսակներ, ճանապարհորդական պայուսակներ, նոութբուքերի պայուսակներ, 
ուսապարկեր), տրանսպորտային միջոցների ծածկոցներ, մեկուսիչ ծածկոցներ, վրաններ և այլն: 
Ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր՝ հիմնված պատվիրատուի հատուկ 
պահանջների վրա: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dec7b0ed-c39e-43e2-a0cd-faf6a19fe36f   

Ծածկագիր. BOSK20200429001 

100% բամբակյա մանկական հագուստի լեհական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Երեխաների և նորածինների հագուստի և ներքնազգեստի լեհական արտադրողն իր պորտֆելում 
ունի նորարար, էկոլոգիապես մաքուր նախշավոր կտորեղենից  արտադրանք և փնտրում է իր 
արտադրանքի  համար դիստրիբյուտորներ: Ընկերությունն ունի «Երեխաների համար ապահով» և 
«Էկո-տեխ» սերտիֆիկատներ, որոնք երաշխավորում են անվտանգ օգտագործումը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd459835-7790-42b5-907b-cc45e2e9dd15  

 Ծածկագիր. BOPL20200526004 

 

 

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է  նորաձև կանանց համար նորաձևության աքսեսուարներ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Լեհաստանում նորաձևության աքսեսուարների առաջատար դիզայներ և մատակարար 
հանդիսացող ընկերությունը փնտրում է նոր առևտրային գործընկերներ: Այս գրեթե 30-ամյա 
տեքստիլ արտադրող ընկերության հավաքածուն բաղկացած է գլխարկներից, շալերից, 
ներբաններից, պոնչոյից և բարձրորակ գործվածքների այլ շքեղ արտադրանքներից: Ընկերությունը 
գործընկերներ է փնտրում իր արտադրանքն ամբողջ աշխարհում տարածելու համար: 
Համագործակցությունը կլինի տարածման համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ebde376-fb9b-41ee-ac52-26dfb28e7e10    

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dec7b0ed-c39e-43e2-a0cd-faf6a19fe36f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd459835-7790-42b5-907b-cc45e2e9dd15
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ebde376-fb9b-41ee-ac52-26dfb28e7e10
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Ծածկագիր. BOPL20200512001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Կանացի կաշվե կոշիկների դիզայները և դիստրիբյուտորը Ֆրանսիայից փնտրում է արտադրողներ 
Եվրոպայում՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

 

Ֆրանսիական ընկերությունը մասնագիտացած է կանացի կաշվե կոշիկների առցանց վաճառքում, 
նախագծում է իր սեփական մոդելները և պարբերաբար մշակում է նոր ապրանքանիշեր: Այսօր 
ընկերության արտադրանքն արտադրվում է Ասիայում, բայց ընկերությունը որոշել է  
արտադրանքը տեղափոխել Եվրոպա: Այս է պատճառը, որ ընկերությունը փնտրում է 
արտադրողներ, որոնք կարող են մասնավոր պիտակի ներքո կոշիկներ արտադրել: 
Արտադրության պայմանագրով նախատեսված առաջադրանքները կներառեն նաև նյութերի 
(կաշի, կոշիկների մասեր) ընտրություն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eda6b414-f95a-41fc-8c70-a49bcf6ad4c7   

Ծածկագիր. BRFR20200520001 

mailto:info@eenarmenia.am
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Չեխական ՓՄՁ-ն փնտրում է խոնավությունը լավ կլանելու ունակությամբ պոլիմերային տեքստիլի 
արտադրող կամ մատակարար 

Չեխական ՓՄՁ-ն մշակել և վաճառում է կանանց ցիկլի համար նախատեսված վարտիքներ՝ 
հատուկ նանոֆիբր ներծծող շերտով: Այժմ ընկերությունը փնտրում է պոլիմերային տեքստիլ 
արտադրողի կամ մատակարարի, որը կմատակարարի այս ներծծող շերտի մի մասը: Տեքստիլի 
հիմնական փոփոխականությունը խոնավության փոխանցման ունակությունն է: Տեքստիլը պետք է 
առաքվի ռուլոններով և չի պահանջում լրացուցիչ վերամշակում կամ ճշգրտում նախքան 
առաքումը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e7eb098-217e-497c-b138-fafe25e6573a  

Ծածկագիր. BRCZ20190522002 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e7eb098-217e-497c-b138-fafe25e6573a


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/ 

12 

 
 

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է ներկառուցվող պղինձ-ալյումինե ջեռուցման 
կոնվեկտորներ, որոնց համար փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունը մասնագիտացած է պղնձա-ալյումինե ջեռուցման կոնվեկտորների 
արտադրության բնագավառում: Կոնվեկտորները նախատեսված են մեծ ապակեպատ 
մակերեսներով սենյակների, լողավազանների, ջերմոցների, առևտրի կենտրոնների, 
ավտոմեքենաների սալոնների, ինչպես նաև բնակելի տարածքների ջեռուցման համար: 
Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում՝ տարածման ծառայությունների մատուցման 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78c19684-e9ed-424f-9de9-b8741a0ee20b  

Ծածկագիր.    BORU20200530002 
 

Շինարարական քիմիական նյութերում մասնագիտացած թուրքական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ ու առաջարկում է արտադրական համաձայնագիր: 

 
Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է  շինարարական  քիմիական նյութեր, շուրջ  35 
տարվա փորձ ունի շուկայում: Ընկերությունը հայտնի է իր բարձրորակ արտադրանքով, որը 
խմբավորված է յոթ տարբեր կատեգորիաներում, ինչպիսիք են՝ էպոքսիդային և պոլիուրեթանային 
հիմքի հատակները, հատուկ ներկերի և պաշտպանիչ ծածկույթների արտադրանքները և այլն: 
Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ, առևտրային գործակալներ և առաջարկում է 
արտադրական և մասնավոր պիտակի ներքո արտադրական համաձայնագրեր: 

Ծածկագիր.  BOTR20200421001 

 Պողպատե լարեր և պարաններ արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և գործակալներ: 

Ռումինական ընկերությունը, որը ինչպես փայլուն և ցինկապատ, այնպես էլ տարբեր  ածխածնով 
պողպատե լարերի և պարանների առաջատար արտադրողներից մեկն է  Եվրոպայում, փնտրում է 
միջազգային գործընկերներ՝ տարածման ծառայություններ և առևտրային գործակալության 
համաձայնագրեր, ինչպես նաև արտադրական համաձայնագրեր:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73836cae-0d24-4fe0-b031-47aa23a2a5d0    

Ծածկագիր.    BORO20200526001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78c19684-e9ed-424f-9de9-b8741a0ee20b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73836cae-0d24-4fe0-b031-47aa23a2a5d0
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Սլովենական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տեխնիկապես առաջադեմ պլաստմասե 
արտադրանքների մշակման և ձուլման ոլորտում, իր ծառայություններն է առաջարկում՝ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

Սլովենական ընկերությունը, որը հագեցած է վերջին սերնդի տեխնիկայով և իր կողմից 
պատրաստված գործիքներով, մասնագիտացած է պլաստմասե արտադրանքի ձուլման ոլորտում: 
Լաբորատոր սերտիֆիկացված նյութերով ընկերությունը կարող է արտադրել բազմազան 
պլաստիկե արտադրատեսակներ տարբեր ոլորտների համար՝  ավտոմոբիլային, շինարարական, 
կենցաղային տեխնիկա և օդափոխման համակարգեր: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո, ովքեր փնտրում են պլաստմասե արտադրանքի 
ժամանակավոր կամ կանոնավոր արտադրություն՝ միջազգային ստանդարտներով և 
հավաստագրերով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82e299ef-aad4-40ad-bc03-d1a82c4e1e6c  

 Ծածկագիր.   BOSI20200527001 

 

Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ֆրանսիական նորաստեղծ ընկերությունն առաջարկում է նորարար խելացի լուծում, որն ամբողջ 
օրվա ընթացքում շենքերում ապահովում է օդի լավ որակ: Համակարգը կանխատեսում է դրսի օդի 
աղտոտվածության գագաթնակետերը և կանխում դրանք՝ խելացիորեն վերահսկելով 
օդափոխությունը, ինչպես նաև պահպանելով շենքի էներգիայի կատարողականությունը: Այս 
լուծումը հասանելի է ֆրանսիական շուկայում 2020 թվականի սկզբից: Ընկերությունը փնտրում է 
այնպիսի դիստրիբյուտորներ, ինչպիսիք են էներգետիկ ծառայություններ մատուցող 
ընկերությունները, հաստատությունների մենեջերները կամ գույքի սպասարկման 
ընկերությունները: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac64a924-1af5-46de-a350-378957479418  

Ծածկագիր.   BOFR20200518004 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82e299ef-aad4-40ad-bc03-d1a82c4e1e6c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac64a924-1af5-46de-a350-378957479418
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իսպանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է էներգաարդյունավետության աուդիտների և 
խոշոր շենքերի էներգետիկ ծախսերի վերահսկման ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ 

եվրոպական երկրներում և Լատինական Ամերիկայում 

Էներգետիկ արդյունավետության ոլորտում խորհրդատվությամբ զբաղվող իսպանական 
ինժեներական ընկերությունը համատեղ ձեռնարկության միջոցով փնտրում է եվրոպական և 
լատինաամերիկյան գործընկերներ: Փնտրվող գործընկերները պետք է լինեն ինժեներական 
ընկերություններ, որոնք մասնագիտացած են էներգաարդյունավետության լուծումներում և 
կայանքներում, և  որոնք ցանկանում են այս աուդիտորական ծառայությունն առաջարկել իրենց 
հաճախորդներին: Իսպանական ընկերությունն առաջարկում է էներգաարդյունավետության 
աուդիտի նորարար ծառայություն խոշոր շենքերին ուղղված հսկողության և մոնիտորինգի հետ 
միասին: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efbaf023-e2ee-4722-91cc-db41199cf0ad  

 Ծածկագիր.   BOES20190423003 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է  է ռեկուպերատոր արտադրողների, որոնք հետաքրքրված են 
իրենց արտադրանքը լեհական շուկա ներմուծմամբ՝ տարածման (և (կամ) առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

Լեհական  ընկերությունը, որը մասնագիտացած է օդափոխության և օդորակման համակարգերի 
տարածման ոլորտում, փորձ ունի արդյունաբերության ոլորտում և ունի հաճախորդների լայն 
պորտֆել: Ընկերությունն առաջարկում է իր ծառայությունները որպես ռեկուպերատորների 
(ջերմափոխանակիչներ) դիստրիբյուտոր և ներկայացուցիչ: Համագործակցությունն առաջարկվում 
է տարածման կամ առևտրային համաձայնագրերի  ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ba6ed0e-9b78-445a-ac3b-b24162b146b5  

  Ծածկագիր.  BRPL20200309001 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տաղավարների համակարգի և ինտերիերի ու 
էքստերիերի նման պարագաների ապրանքների ոտարածման լորտում, փնտրում է արտադրական 

կամ տարածման համաձայնագրեր   

Ռումինական ընկերությունը Տրանսիլվանիայից, որը ներմուծում է, նախագծում և տեղադրում է 
տարբեր տիպի հավաքովի տաղավարներ, ապակյա կորպուսներով, ջերմակայուն կամ WPC 
փայտե տախտակներով, տեռասսաների կահույք, Zip էկրանով ստվերային համակարգեր և այլն՝ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efbaf023-e2ee-4722-91cc-db41199cf0ad
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ba6ed0e-9b78-445a-ac3b-b24162b146b5
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H2020-SU-FCT02. հունական ՓՄՁ-ն փնտրում է մարզադաշտեր և խոշոր միջոցառումների 
կազմակերպիչներ՝ հանցագործության և ահաբեկչության դեմ պայքարը ուժեղացնելու առաջարկում 

որպես վերջնական օգտատերեր մասնակցելու նպատակով 

Հունական ՓՄՁ-ն, որն աշխատում է թվային ռազմավարության և խորհրդատվության, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, արտադրանքի և ծառայությունների զարգացման 
ոլորտներում, փնտրում է մարզադաշտեր և խոշոր միջոցառումների կազմակերպիչներ՝ որպես 
վերջնական օգտագտատերեր, որպեսզի մասնակցի H2020-SU-FCT02-ի ներքո գտնվող 
առաջարկին` հանցագործության և ահաբեկչության դեմ պայքարը ուժեղացնելու նպատակով: 
Համագործակցությունը կլինի հետազոտական համագործակցության համաձայնագրի ներքո:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94ea91e1-8a02-413b-b44d-524f5e2932d7   

Ծածկագիր. RDGR20200615001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

նախատեսված բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների համար, ցանկանում է ընդլայնել իր 
պորտֆելը և փնտրում է նոր միջազգային արտադրողներ և մատակարարներ՝ վերը նշված 
ապրանքների համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f191cc38-18c7-48fe-8de3-d8e598500f09 

 Ծածկագիր.  BRRO20190401001 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Թուրքական ծրագրային ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պաշտպանական 
արդյունաբերության սիմուլյացիայի և մոդելավորման տեխնոլոգիաների ոլորտում, առաջարկում է 

ենթապայմանագրային և աութսորսինգային համաձայնագրեր 

Երիտասարդ և դինամիկ զարգացող թուրքական ընկերությունը մասնագիտանում է ծրագրային 
ապահովման մշակման, վերարտադրման և մոդելավորման մեջ՝ հիմնականում պաշտպանական 
ոլորտի համար: Ընկերության կողմից մշակված ծրագրային ապահովման տեսակներից են՝ 
սիմուլյացիա գործող ժամանակի ենթակառուցվածքը, նոր սերնդի համատեղ պատերազմական 
խաղերի սիմուլյացիան, մարտավարական միջավայրի սիմուլյացիաները, ռադարների և 
էլեկտրատեխնիկական մոդելները: Ընկերությունն առաջարկում է ենթապայմանագրային և 
աութսորսինգային համաձայնագրեր:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6496cf6f-3be2-4e32-aba3-17e52f4785e7  

Ծածկագիր. BOTR20200513001 

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) ծառայությունների ոլորտում գործող 
լեհական ՓՄՁ-ն փնտրում է առևտրային գործակալության կամ ենթապայմանագրային 

համաձայնագրեր: 

ՓՄՁ-ն լեհական շուկայում գործում է 1996 թվականից: Այն կենտրոնացած է տարածքների մասին 
տեղեկանքներ ունեցող ռեսուրսների և տեղեկատվության կառավարմանը աջակցող 
տեղեկատվական համակարգերի նախագծման, կառուցման, ներդրման, տվյալների լրացման վրա: 
ՓՄՁ-ն մշակել է լուծումներ՝  հիմնված գլոբալ տեխնոլոգիական ստանդարտների վրա  ինչպես 
առևտրային, այնպես էլ բաց աղբյուրների, և ունի բազմաթիվ ոլորտներ ներկայացնող հմուտ 
մասնագետների թիմ: Համագործակցության նախընտրելի ձևը առևտրային գործակալությունն է 
կամ ենթապայմանագրային համաձայնագիրը: 

  https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f001a39d-d119-44d5-aecb-02a31e93f4a6  
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     Ծածկագիր. BOPL20200512007 

Չեխական ՏՀՏ ընկերությունը, որը պրոֆեսիոնալ է էլեկտրոնային համակարգերի մշակման 
ոլորտում (նույնականացում, վաճառք, անվտանգություն), որոնում է գործընկերներ՝ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրի, աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային 
համաձայնագրերի ներքո: 

Չեխական, կայացած ՏՀՏ ընկերությունը կենտրոնացած է սեփական խելացի քարտերի 
համակարգերի և միկրո տեխնոլոգիաների մշակման և վաճառքի վրա, ներառյալ՝ էլեկտրոնային 
նույնականացման համակարգերը, RFID-ը (ռադիոհաճախականության նույնականացումը) / NFC 
(Մերձակա դաշտային հաղորդակցությունը), կենսաչափական և անվտանգության համակարգերը: 
Ընկերությունը լավ փորձ ունի հետազոտական և բիզնես նախագծերի ոլորտում: Ընկերությունը 
գործընկերներ է փնտրում առևտրային գործակալության համաձայնագրերի, աութսորսինգային 
կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ef13733-5375-4416-bc65-ec5c33a1cda1  

Ծածկագիր. BOCZ20190528001 

 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իսպանական ՏՀՏ ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագիր` մուտքի 
վերահսկման սարքեր արտադրելու կամ հարմարեցնելու նպատակով 

Իսպանական ՏՀՏ նորաստեղծ ընկերությունը մշակել է ծրագիր՝ բոլոր բանալիները  ցանկացած 
միջավայր մուտք գործելու կառավարելու նպատակով (ցանց, սոցիալական ցանց, ֆիզիկական 
տարածք…), և օգտվողները կարող են ունիվերսալ հասանելիություն ունենալ իրենց սմարթֆոնի 
միջոցով: Ընկերությունը փնտրում է արդյունաբերական գործընկերներ՝ մուտքի կառավարման 
նոր սարքեր պատրաստելու կամ առկա արտադրանքը հարմարեցնելու համար՝ ինտեգրվելով այս 
ընկերության համար մշակված ծրագրակազմին: Ընկերությունը ցանկանում է կնքել  
արտադրական համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ceac3b9-5367-4ba3-85ef-311c8c75666a  

  Ծածկագիր. BRES20190404001 

Կոսմետիկա 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Կոսմետիկայի ոլորտում գործող լիտվական ընկերությունը, որը պատրաստում է մաշկի 

խնամքի միջոցների լայն տեսականի՝ մասնագիտական և անձնական օգտագործման համար, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Կոսմետիկայի ոլորտում գործող լիտվական ընկերությունն արտադրում է մաշկի խնամքի 
բազմազան արտադրանք՝ մասնագիտական և անձնական օգտագործման համար 
(հակատարիքային մաշկի խնամքի միջոցներ, դեմքի, մարմնի և գլխամաշկի խնամքի 
միջոցներ, ձեռքի սանիտարական միջոցներ և այլն): Արտադրողը փնտրում է 
արտասահմանյան գործընկերներ և առաջարկում է աշխատել տարածման 
ծառայությունների մատուցման կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո: 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efc737d7-4125-472a-9f90-97884407403f  

  Ծածկագիր. BOLT20200511001 
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 Կոլոիդ արծաթի հիման վրա կոսմետիկ արտադրանքներ արտադրող խորվաթական 
ընկերությունը  փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ 

Խորվաթական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բնական կոսմետիկայի 
արտադրության ոլորտում, առաջարկում է իր ուրույն արտադրանքը՝ հիմնված կոլոիդային 
արծաթի, եթերայուղերի և բնական յուղերի վրա, առանց կոնսերվանտների և արհեստական 
բույրերով: Ընկերությունը նաև կազմակերպում է արտադրական գործընթացներ և ստեղծում 
է պատվերով պատրաստված բանաձևեր՝ կոսմետիկայի արտադրության մեջ ներգրավված 
այլ ընկերությունների կամ ապրանքանիշերի համար: Ընկերությունը փնտրում է 
համագործակցություն  ծառայությունների մատուցման, առևտրային գործակալության և 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acbc627d-8774-482f-8789-181ff510f1fc  

 Ծածկագիր. BOHR20200511001 

Նորարարական բնական կոսմետիկա արտադրող խորվաթական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Երիտասարդ խորվաթական  փոքր ՓՄՁ-ն, որը գտնվում է Դալմաթիայում, արտադրում է 
բնական, ձեռագործ կոսմետիկ արտադրանք (օճառներ)՝ օգտագործելով բարձրորակ 
բաղադրիչներ: Ընկերությունը փնտրում է վաճառքի և դիստրիբյուտոր գործընկերներ: 
Ապրանքները փաթեթավորվում են կենսազերծելի փաթեթավորման մեջ, որը 
ներկառուցված է ծաղկեփնջերի սերմերի գունագեղ բազմազանությամբ. փաթեթավորում, 
որը զարգանում և աջակցում է զրոյական թափոնների կենսակերպին: Ընկերությունն արդեն 
հասել է միջազգային շուկաներ և փորձում է ընդլայնել հաճախորդի հասանելիությունը 
շուկայի աճի և նոր շուկաներ մուտք գործելու միջոցով:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2162f256-e95b-48f5-9d5f-20822eaf607c  

Ծածկագիր. BOHR20200511001 

Առողջապահություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ծովային վարունգից կենսաբանական ակտիվ հավելումներ արտադրող ռուսական ընկերությունը 
փնտրում է գործընկերներ արտերկրում՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

համագործակցելու նպատակով: 

Ռուսական ընկերությունը մասնագիտանում է ծովային վարունգից (ճապոնական Հոլոթուրիա) 
դիետիկ հավելումների արտադրության մեջ ՝ կիտոսանի և կալցիումի ալգինատի հավելումով: Այս 
հավելումը պարունակում է կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի լայն տեսականի ՝ թթուներ, ստերոիդ 
միացություններ, B վիտամիններ, կալցիում, մագնեզիում, ցինկ, երկաթ, յոդ: Հավելումներն ունեն 
իմունոմոդուլացնող ազդեցություն և բարելավում են մարմնի վիճակը ամբողջապես: 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ արտերկրում՝ տարածման ծառայությունների ներքո 
համաձայնագիր կնքելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e51e782-df7d-4105-8299-f0ae8a332c33  

Ծածկագիր. BORU20200513001 

Իտալական առողջապահական կլինիկան առաջարկում է համատեղ ձեռնարկության 
համագործակցություն Եվրոպայում սննդային ծառայությունների ոլորտում 

Միջերկրածովյան սննդակարգում մասնագիտացած իտալական առողջապահական սննդի 
ոլորտում գործող ձեռնարկությունը համագործակցություն է փնտրում եվրոպական կլինիկաների 
հետ՝ համատեղ ձեռնարկությունների համաձայնագրերի միջոցով արտաքին շուկաներում իր 
գործունեությունն ընդլայնելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b421df0b-5aff-4ef1-897e-290ca4545801  

  Ծածկագիր. BOIT20200519002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Գինեկոլոգիայի և ուրոլոգիայի հետ կապված խնդիրների բուժման համար նորարար, միանգամյա 
բժշկական սարքավորումներ է որոնում Միացյալ Թագավորությունում գործող բժշկական 

սարքավորումների միջազգային դիստրիբյուտորը 

Միացյալ Թագավորությունում գործող բժշկական սարքավորումների միջազգային 
դիստրիբյուտորը փնտրում է նոր, նորարարական, մեկանգամյա օգտագործման սարքեր, որոնք 
կօգտագործվեն վիրաբուժության մեջ՝ կանանց ուրոլոգիական և գինեկոլոգիական խնդիրների 
բուժման համար: Ընկերությունը փնտրում է արտադրողներ՝ տարածման ծառայունների 
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համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e681ef83-e6cf-4c1c-aef6-c0066749a809  

Ծածկագիր. BRUK20200519001 

 

 Այլ ոլորտներ 
  

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
COVID-19. Չեխական ընկերությունը, որն արտադրում է օդը մաքրող միջոց՝ վիրուսային 

աղտոտվածության բարելավման նպատակով, փնտրում է տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր 

Չեխական փոքր ընկերությունը մշակել և այժմ արտադրում է բարձր արդյունավետ օդը մաքրող 
միջոց, որը հարմար է տներում, գրասենյակներում և հյուրանոցներում օգտագործելու համար: 
Արտոնագրված օդը մաքրող միջոցը հիմնված է նորարարական տեխնոլոգիայի վրա, որը 
համատեղում է 3 տեսակի ֆիլտրեր: Զտիչի համադրությունն ապահովում է 99,9975 % վիրուսային 
աղտոտման վերացում: Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ տարածման 
ծառայությունների ներքո համաձայնագիր կնքելու նպատակով:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93316af2-af35-4adb-9c28-7ae77b0ca342  

Ծածկագիր. BOCZ20200607001 

 

Փաթեթավորման և սերիականացման ոլորտում գործող իսպանական ընկերությունը փնտրում է 
առևտրի և տարածման համաձայնագրեր 

Փաթեթավորման լուծումների պրովայդերը փնտրում է դեղագործական, կոսմետիկայի, սննդի և 
խմիչքների արդյունաբերության ոլորտում գործող ընկերություններ, որոնց հետ պետք է կնքել 
առևտրային գործակալության համաձայնագրեր և (կամ) տարածման  ծառայությունների 
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մատուցման համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7fb5d37f-567b-43c3-869a-ce92c8bf3a82   

Ծածկագիր. BOES20200124001 

Ուկրաինական ընկերությունը մշակում է հաջորդ սերնդի էկոլոգիապես մաքուր լուծումների 
(միկրոալիքային) միջատներից փայտե մակերեսների բուժման համար և փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ ու առևտրային գործակալներ 

Փայտե կոնստրուկցիաներում միջատների վնասատուների վերահսկման և վերացման համար 
ուկրաինական ընկերությունը նախագծում և արտադրում է միկրոալիքային ախտահանիչ 
(միկրոալիքային սարքավորումներ): Սարքավորումները էկոլոգիապես մաքուր են, թունավոր 
մնացորդներ չեն թողնում, անվտանգ են օգտագործման համար և հեշտ՝ օգտագործման համար: 
Ընկերությունը փնտրում է տարածման և առևտրային գործակալության համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eaac3a17-ed3f-492e-9915-0e1d0929b9e9    

Ծածկագիր. BOUA20200522002 

 

Հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի արտադրության համար վառարաններ արտադրող ֆրանսիական 
ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Ֆրանսիական ընկերությունը մասնագիտացած է հացաթխման և խմորեղենի պատրաստման 
համար խմորի պատրաստման և վերամշակման սարքավորումների ոլորտում: Այն նախագծում, 
արտադրում և տարածում է հացաթխման, տորթեր և վիեննական խմորեղեն պատրաստելու 
ջեռոցների լայնածավալ և լրացնող տեսականի՝ ինչպես ավանդական եղանակով, այնպես էլ 
սառեցված արտադրանքների (եփած և չմշակված) համար: Ընկերությունը դիստրիբյուտորներ է 
փնտրում Եվրոպայում ՝ տարածման ծառայության համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c06f2658-abb7-4660-8af0-14e184cc604f  

Ծածկագիր. BOFR20200217002 
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Մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող իսրայելյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է 
ներսի և քաղաքային այգեգործության խելացի լուսավորող սարքերի մշակման և արտադրության 
ոլորտում, փնտրում է ռազմավարական գործընկերներ՝ համատեղ ձեռնարկության և տարածման 

համար: 

Իսրայելական մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերությունը մշակել է 
նորարարական տեխնոլոգիաներ՝ մոդուլային լուսավորության համակարգերի տեսքով: Սարքերը 
կարող են ընդօրինակել և փոխարինել արևի լույսը արդյունավետ և ծախսարդյունավետ 
եղանակով, ինչը հնարավորություն է տալիս աճեցնել բույսերը ավելի մութ ինտերիերում, 
ինչպիսիք են շենքերը, բնակարանները և գրասենյակները: Ընկերությունն ամբողջ աշխարհում 
փնտրում է ռազմավարական գործընկերներ՝ արտադրանքի տեղական տարբերակը համատեղ 
ձեռնարկության համաձայնագրի ներքո մշակելու և տարածելու նպատակով: Ընկերությունը 
փնտրում է նաև դիստրիբյուտորներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec841d37-407b-46b2-900d-1ddc0d3d5e5b  

Ծածկագիր. BOIL20200513001 
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Ուկրաինական ընկերությունն առաջարկում է ջերմային պոմպեր և փնտրում է օտարերկրյա 
գործընկերներ առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 

ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ուկրաինական ընկերությունն առաջարկում է ջերմային պոմպեր, որոնք երաշխավորում են 
ամենաարդյունավետ աշխատանքը: Այս լուծումը էներգաարդյունավետ է, նաև հարմար՝ շրջակա 
միջավայրի համար: Ընկերությունը փնտրում է արտերկրում գործակալներ իր արտադրանքի 
համար և դիստրիբյուտորներ՝ առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00a3d05a-2017-4972-b2e4-23b68577637a  

Ծածկագիր. BOUA20200528001 

COVID-19 – պտտվող (սպիտային) պաշտպանությամբ սենյակային ակուստիկայի տարրերի 
գերմանական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ գործակալներ ամբողջ աշխարհում 

Տան աղմուկի բարձրորակ պաշտպանության և ակուստիկայի տարրերի արտադրության ոլորտում 
մեծ փորձ ունեցող գերմանական ընկերությունը ճկունորեն արձագանքել է Covid-19-ի կողմից 
առաջացած սպիտային պաշտպանության անհրաժեշտությանը: Ընկերությունն իր արտադրանքն 
առաջարկում է գործընկերներին ամբողջ աշխարհում՝ տարածման ծառայությունների կամ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրի շրջանակներում: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2dab13c5-6b4a-4c3f-a15d-8048ed68c720  

Ծածկագիր. BODE20200610001 

Իտալական արտագնա և ներգնա  տուրօպերատորը որոնում է առևտրային գործակալության 
համաձայնագրեր 

Իտալիայի հյուսիսում հիմնադրված արտագնա և ներգնա տուրօպերատորը, որն 
ուղևորությունների, էքսկուրսիաների և հյուրանոցների ծառայություններ է մատուցում ամբողջ 
Իտալիայում և դրանից դուրս, առաջարկում է իր ծառայությունները՝ առևտրային գործակալության 
համաձայնագրերի ներքո: Ընկերությունը տրամադրում է խիստ հարմարեցված 
ճանապարհորդական փաթեթներ այն ճանապարհորդներին, ովքեր սիրում են զգալ տեղական 
միջավայրը և գնահատում են բարձրորակ ծառայությունները, նաև փնտրում են հույզեր:  
Ճամփորդական  բոլոր փաթեթները նախատեսված են հաճախորդի կարիքները բավարարելու 
համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f407043-7119-44db-8289-569ce140b109   

Ծածկագիր. BOIT20200520001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Վրացական ընկերությունը փնտրում է ընտանի կենդանիների սննդի մատակարար 

Ընկերությունը տեղակայված է Վրաստանի մայրաքաղաքում: Ընկերությունը Վրաստանում 
ընտանի կենդանիների սննդի հիմնական դիստրիբյուտորն է և աշխատում է ավելի, քան 25 
ընտանի կենդանիների խանութների հետ՝ ամբողջ երկրի տարածքում: Ընկերությունը փնտրում է 
գործընկեր, ով արտադրում է ընտանի կենդանիների սնունդ: Ընկերությունը ցանկանում է 
մատակարման պայմանագիր ստորագրել եվրոպական ընկերության հետ, որը նրանց կարող է 
մատակարարել ընտանի կենդանիների (կատու և շուն) կերերով՝ «Գենետիկորեն ձևափոխված 
օրգանիզմ» անվճար կանոնակարգի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28195cda-bf29-42ea-9c21-6fdab0b8a6e4  

Ծածկագիր. BRGE20200515001 

Հունական մասնավոր ներդրումային գործընկերությունը, որը մասնագիտանում է աճի կամ 
վերակառուցման ներդրումների ոլորտում, արդյունաբերական նորարար ՓՄՁ-ներին առաջարկում 

է ֆինանսավորում  

Հունական մասնավոր ներդրումային գործընկերությունը, որը մասնագիտացած է միաձուլման և 
տնօրինման բնագավառում, առաջարկում է ֆինանսներ` արդյունաբերական ընկերություններում 
ներդրումներ կատարելու համար: Այն փնտրում է  ընկերություններ տուրիզմի, էներգետիկայի, 
ագրո-սննդի և արտադրության ոլորտներում, որոնք ունեն ամուր բիզնես պլան և աճի բարձր 
տեմպ: Ակնկալվող համագործակցության տեսակներն են՝ ֆինանսական համաձայնագիրը և (կամ) 
համատեղ ձեռնարկության համաձայնագիրը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2330907-8a33-4482-9fec-0791dd10320b  

 Ծածկագիր. BRGR20200525001 

Ձեռագործ կերամիկական արտադրանք թողարկող ռումինական ընկերությունը փնտրում է հումքի 
մատակարարներ՝ մատակարարման համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Երիտասարդ ռումինական ընկերությունն արտադրում է ձեռագործ կերամիկական արտադրանք, 
ինչպիսիք են՝ դեկորատիվ ափսեները և հախճապակիին: Ընկերությունը շահագրգռված է գտնել 
միջազգային գործընկերներ, ովքեր կարող են մատակարարել արտադրական գործընթացի համար 
պահանջվող հումքը: Համագործակցությունը հիմնված կլինի մատակարարման համաձայնագրերի 
վրա: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efbf038f-937e-412b-a469-9554c1acbcca   
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Ծածկագիր. BRRO20200527001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Գործընկերներ են որոնվում բազմաթիվ կիրառությամբ նոր մետաղա-օրգանական կարկասների 
համար 

Չեխիայի գիտահետազոտական ինստիտուտը մշակել և հաջողությամբ պատրաստել է 
հիդրոթերմային կայուն մետաղական-օրգանական նոր կարկասներ (MOF): Այս մետաղա-
օրգանական կարկասնրն ունեն կիրառման ներուժ գազի պահեստավորման և տարանջատման, 
մեմբրանային լցահարիչների, կատալիզի, լիթիումի մարտկոցների, պրոտոնների փոխանցողների, 
ցուցիչների և դեղերի առաքման համակարգերի համար: Լուծման հիմնական առավելությունը 
ֆոսֆինաթթուների խմբերի ներմուծումն է:Հետազոտողները փնտրում են գործընկերներ, որոնք 
հետաքրքրված են հետազոտական կամ տեխնիկական համագործակցությամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/807eafdb-83f9-4d87-a81f-16860351b2ba  

Ծածկագիր. TOCZ20200608001 

 

Նորարարական, բազմամակարդակ, ավտոմատ հեծանվային կայանման համակարգ 

Լեհական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է հատուկ հաճախորդների պատվերի համար 
մեքենաների և սարքավորումների կառուցման և շինարարության բնագավառում, առաջարկում է 

mailto:info@eenarmenia.am
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նորարարական, բազմամակարդակ, ավտոմատացված հեծանիվների կայանատեղի, ինչը 
հնարավորություն է տալիս հեծանիվներն անվտանգ թողնել, ինչպես նաև  հնարավորություն է 
տալիս օպտիմալ օգտագործել քաղաքային տարածքը: Ընկերությունը փնտրում է անհատական 
գործընկերներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հաստատություններ, ինչպես նաև 
համալսարաններ ամբողջ աշխարհում՝ տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87ae9433-8553-4a2f-84e7-1f4359731896  

 

Ծածկագիր. TOPL20200108001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Լիտվական ՓՄՁ-ն, որն աշխատում է շինարարության ոլորտում, փնտրում է պոլիուրեթանային 
խառնիչ և հեղուկացիր մեքենա 

Լիտվական ՓՄՁ-ն, որն աշխատում է շինարարության ոլորտում, մշակում է մոդուլային շենքերի 
բլոկների արտադրության տեխնոլոգիա: Տեխնոլոգիան համատեղում է գեո-պոլիմերայինը, 
պլաստիկը և պոլիուրեթանայինը նույն տեխնոլոգիական գործընթացում: ՓՄՁ-ն պատրաստվում է 
գնել պոլիուրեթանային խառնիչ/հեղուկացնող սարք, որը կօգտագործվի 3D տպիչով` 
պոլիուրեթանային շերտը շերտի վրա ցողելու համար: Հայցվող գործընկերը պետք է լինի 
հեղուկացիր մեքենաների արտադրող կամ դիստրիբյուտոր, իսկ սպասվող գործընկերությունը 
կլինի տեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/299d836d-a303-4d84-b916-3193e951a5c7    
Ծածկագիր. TRLT20200610001 

Առևտրային համաձայնագիր տեխնիկական աջակցությամբ գործընկերության որոնում` 
մանրէների բջջանյութի արտադրության փորձնական գործարանի նախագծման համար 

Լատվիական ընկերությունը, որտեղ աշխատում են գիտնականներ, հետազոտողներ և 
ճարտարագետներ, մշակում է նոր ապրանքատեսակներ և գործընթացներ կենսատեխնոլոգիայի 
ոլորտում: Ընկերությունը պլանավորում է կառուցել մանրէների բջջանյութի փորձնական-
գործարան։ Այդ նպատակով այն փնտրում է համապատասխան իրավասություններ ունեցող 
գործընկեր: Փորձնական գործարանը պետք է լինի ծախսարդյունավետ և խիստ 
ավտոմատացված: Ընկերությունը փնտրում է առևտրային համաձայնագիր՝ տեխնիկական 
աջակցությամբ: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87ae9433-8553-4a2f-84e7-1f4359731896
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/299d836d-a303-4d84-b916-3193e951a5c7
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d570526-324f-4571-be8f-418ba464ef87          

Ծածկագիր. TRLV20200422001 
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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 օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր 
ամիսների ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 
 

 

Օգոստոս 

 

 

Սեպտեմբեր 

13/07/2020 eHealth Match 2020                                                                                                                        
Գյոթենբուրգ (Շվեդիա) 

Այս միջոցառումը լավ հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալու 

առողջապահական ոլորտի վերջին նորություններին, ստեղծելու կապեր և 

կարծիք ձևավորելու առողջապահական ոլորտի  հետգա զարգացումների 

վերաբերյալ։ 

https://ehealth-match-2020.b2match.io/  

09/09/2020 Brokerage Event during Dublin Tech Summit 2020                                                                                                                  
Դուբլին (Իռլանդիա) 

Այս կոնֆերանսը երկօրյա գլոբալ միջոցառում է, որը գտնվում է եվրոպական 

տեխնոլոգիական ոլորտի  ուշադրության կենտրոնում։   

mailto:info@eenarmenia.am
https://ehealth-match-2020.b2match.io/
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Հոկտեմբեր 

Համագործակցության հաստատման միջոցառումների հղումը․  

https://dublin-tech-summit.b2match.io/  

10/09/2020 Riga Food Brokerage Event 2020                                                                            
Ռիգա (Լատվիա) 

Riga Food Brokerage Event 2020 համագործակցության հաստատման 

միջոցառումը ընկերություններին հնարավորություն է ընձեռում գտնելու նոր 

գործընկերներ և բիզնես հնարավորություններ սննդի ոլորտում, ինչպիսիք են՝ 

նոր տեխնոլոգիական փոխանցումը, առևտրային համաձայնագրերը, 

հետազոտական և մշակման աջակցությունը։ 

Թիրախային լսարան․ 

* Փոքր և միջին ձեռնարկությունները (առաջարկում կամ փնտրում են նոր 

տեխնոլոգիաներ) 

* Նորարարական սննդի տեխնոլոգիաների հետզոտողներն ու մշակողները։  

https://rigafood2020.b2match.io  

 

01/10/2020 TORINO FASHIONMATCH 2020                                                                                                                      
Թուրին (Իտալիա) 

Torino FashionMatch 2020 միջոցառումը այն նորարարական և միջազգային 

ձևաչափն է, որը նպաստում է նորաձևության արդյունաբերության մեջ բիզնես 

համագործակցության համաձայնագրերի կնքմանը: 

https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/home  

mailto:info@eenarmenia.am
https://dublin-tech-summit.b2match.io/
https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/home
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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  

mailto:info@eenarmenia.am
mailto: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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