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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
Բուլղարական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և մեծածախ առևտուր
իրականացնողներ
Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բրնձի հիմքով տորթերի, բրնձե
ռոլերի և բրնձե չիպսերի արտադրության ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և
մեծածախ առևտուր իրականացնողներ: Պոտենցիալ գործընկերները պետք է ունենան
ամուր դիրքեր իրենց երկրների առողջապահական սննդի շուկայում:
Ծածկագիր. BOBG20160921001
Ռուսական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ

Ռուսական ընկերությունը, որը զբաղվում է մսամթերքի, բուսական և խմորի սառեցված
կիսաֆաբրիկատների
արտադրությամբ,
ցանկանում
է
համագործակցել
դիստրիբյուտորական համաձայնագրի շրջանակներում:

Ծածկագիր. BORU2017101600
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Մեծ Բրիտանիայում գործող ընկերությունը փնտրում է սննդի ոլորտում
դիստրիբյուտորների
Մեծ Բրիտանիայում գործող ընտանեկան բիզնեսն արտադրում է մրգից և խոտաբույսերից
պատրաստված քացախ։ Բոլոր քացախները 100% բնական են և պատրաստված

տան

պայմաններում աճեված մրգերից և խոտաբույսերից: Ընկերությունը փնտրում է սննդի
ոլորտում

գործող

դիստրիբյուտորներ

(տարածման

համաձայնագրի

կնքման

շրջանակներում) :
Ծածկագիր. BOUK20161017002
Սլովենական հրուշակեղեն արտադրողը փնտրում է առևտրային գործակալներ և
դիստրիբյուտորներ
Սլովենական ընկերությունը, որը հանդիսանում է տորթի ավանդական կրեմ և այլ
հրուշակեղեն արտադրող, փնտրում է առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ:
Ծածկագիր. BOSI20170725002

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Հունգարական ՓՄՁ-ն փնտրում է նոր մատակարարներ
Միջին չափի այս ընկերությունը հիմնադրվել է 2014թ.-ին Հունգարիայում: Հիմնական
գործունեությունը սննդի արդյունաբերության ոլորտում նախնական հումքի մեծածախ
վաճառքի իրականացումն է, որը հիմնականում ներմուծվում է արտասահմանից:
Ըներությունը փնտրում է նոր մատակարարների տարածման ծառայությունների մատուցման
շրջանակներում համագործակցելու համար:

Ծածկագիր. BRHU20170322001
Լեհական ընկերությունը փնտրում է մատակարարներ
Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է B2B և հյուրանոցային-ռեստորանային
ոլորտներ համար պնդուկների, սերմերի և չրերի բաշխմամբ, ցանկանում է կնքել
համաձայնագիր նոր արտադրողների/մատակարարների հետ՝ տարածման ծառայությունների
մատուցման շրջանակներում:
Ծածկագիր. BRPL20170922001
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Ռումինական ընկերությունը փնտրում է թարմ բանջարեղեն արտադրողներ
Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է արագ սառեցման միջոցով թարմ
մրգերի և բանջարեղենի վերամշակմամբ, փնտրում է թարմ բանջարեղեն արտադրողների
(ոլոռ, կանաչ լոբի, պղպեղ, բրոկոլի և ծաղկակաղամբ)` տարածման ծառայությունների
պայմանագրի հիման վրա երկարատև համագործակցության նպատակով:
Ծածկագիր.BRRO20170521001
Լեհական ընկերությունը փնտրում է նոր մատակարարներ
Լեհական ընկերությունը, որը զբաղվում է բազմատեսակ բարձրորակ առողջարար սննդի`
դեղաբույսեր, համեմունքներ, չրեր, փոշիներ, յուղեր և շատ ավելին, մեծածախ առևտրով և
հանդիսանում է վերավաճառող, փնտրում է ընկերություններ, որոնք կմատակարարեն նշված
ապրանքներից: Ընկերությունը ցանկանում է իր պորտֆելում ավելացնել յուրահատուկ
ապրանքատեսակներ և դրանք վաճառել սեփական ապրանքանիշի ներքո: Ակնկալվում է
համագործակցել տարածման ծառայությունների մատուցման շրջանակում:
Ծածկագիր. BRPL20170626001
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Տեքստիլ արտադրություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Բրազիլական արտադրողը փնտրում է առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ
Բրազիլական արտադրողը փնտրում է առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ
վերամշակված բամբակյա և պոլիեսթերից պայուսակներ, աքսեսուարներ և գործնական
նվերների իրացման համար: Նորաձևության գիծը հավատարմագրված է ԵՄ ՛՛Ecolabel՛՛ -ի
կողմից, իսկ արտադրանքը խիստ փորձարկվում է Մեծ Բրիտանիայի և Բրազիլիայի
տեքստիլային լաբորատորիաներում: Արտադրական գիծը և աշխատանքային պայմանները
նույնպես վերահսկվում են, իսկ դիզայներները կարող են տրամադրել հատուկ պահանջներ,
ինչպիսիք են մասնավոր պիտակը կամ համատեղ պիտակավորումը:

Ծածկագիր. BOBR20170208001
Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ
Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է գիտահետազոտական ոլորտում, ինչպես նաև
անհատական պատվերով պատրաստված տեխնիկական մանրաթելերի, մանվածքների և
կտորների արտադրությամբ, ցանկանում է մշակել նոր և նորարարական արտադրանք՝
գործընկերների

կարիքներին

համապատասխան:

Ընկերությունը

կարող

է

արտադրել

բազմատեսակ մանրաթելեր և մանվածքներ՝ (հյուսված և ոչ հյուսված) հատուկ մշակման
համար: Ընկերությունը փնտրում է նոր նախագիծ մշակող գործընկերներ արտադրական
պայմանագրի շրջանակներում համագործակցելու համար:
Ծածկագիր. BOFR20171013001
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Տեքստիլ արտադրող ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել
Ռումինիական ՓՄՁ-ն, որն ունի ռազմական տեխնիկայի հյուսվածքային արտադրանքների
փորձառություն, առաջարկում է արտադրական պայմանագրի հիմունքով պատրաստել
բազմատեսակ տակտիկական զինվորական / ոստիկանական / անվտանգության ոլորտի
համար նախատեսված հատուկ օգտագործման տեքստիլի արտադրանք (օրինակ` մարմնի
պաշտպանության, սարքավորումների տեղափոխման և այլն): Միևնույն ժամանակ
ընկերությունն առաջարկում է իր սեփական նախագծված իրերը դիստրիբյուտորների համար:

Ծածկագիր. BORO20170825001

Չեխական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և ենթակապալառուներ
Չեխական փոքր ընկերությունն արտադրում է տղամարդկանց, կանանց և երեխների համար
առօրյա և լյուքս դասի թաշկինակներ ու շարֆեր՝ օգտագործելով իր սեփական
մոդելավորողներին իր արտադրանքի և փաթեթավորման համար: Արտադրանքը
համապատասխանում է բարձր EKO-TEX 100 ստանդարտին: Ներկայումս ընկերությունն
իրացնում է արտադրանքը 10 երկրում և փնտրում է նոր դիստրիբյուտորներ՝
դիստրիբյուտորական և ենթակապալառուի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի
շրջանակներում համագործակցելու համար:
Ծածկագիր. BOCZ20160812001
Լեհական ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ
Լեհական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է կանանց համար մեծ չափսերի հագուստի
նորաձևության մեջ, փնտրում է գործընկերներ: Հավաքածուն, որը բաղկացած է
շրջազգեստներից տաբատներից, վերնաշապիկներից և զգեստներից, մի քանի անգամ
ներկայացվել է նորաձևության ցուցադրություններին: Ակնկալվում է համագործակցել
դիստրիբյուտորական և առևտրային գործակալի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի
շրջանակներում:
Ծածկագիր. BOPL20171024002
Իսպանական տեքստիլ արտադրողն առաջարկում է արտադրական ծառայություններ
Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է շրջանաձև տրիկոտաժե գործվածքներ և
հիմնադրվել է 1986թ.-ին Բարսելոնայում, ցանկանում է արտադրական պայմանագրի
շրջանակներում հանդես գալ որպես նորաձևության և հագուստ արտադրող ընկերությունների
տրիկոտաժե գործվածքների մատակարար:
Ծածկագիր. BOES20171023001
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Գործարար համագործակցության հարցումներ
Լեհական ընկերությունը փնտրում է արտադրողներ արտասահմանում
Լեհական ընկերությունը հանդիսանում է բազմատեսակ յուրահատուկ պատվերով
պատրաստված տեքստիլե իրերի և արդուզարդի դիստրիբյուտոր: Տեքստիլե իրերն
առաջարկվում

են

մանրածախ

և

մեծածախ

քանակությամբ,

իսկ

առաջարկվող

աքսեսուարների ընտրանին թույլ է տալիս հաճախորդներին ձեռք բերել անհրաժեշտ
նյութերը և աքսեսուարները մեկ վայրում: Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցել
դիստրիբյուտորական ծառայությունների մատուցման շրջանակում:
Ծածկագիր. BRPL20170817002
Չեխական ընկերությունը փնտրում է մատակարարներ
Չեխական ընկերությունը, որը մատուցում է ծառայություններ և վաճառում է մոտոցիկլեր ու
լրացուցիչ ապրանքներ, փնտրում է մոտոցիկլային ոլորտի համար կաշվից և պլաստիկից
իրեր

արտադրող

կամ

մատակարարող

ընկերություններ՝

դիստրիբյուտորական

հմաձայնագրի շրջանակում համագործակցելու համար:

Ծածկագիր. BRCZ20170411001
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Շինարարություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Գերմանական գյուտարարը ցանկանում է համագործակցել
Գերմանացի գյուտարարը մասնագիտացած է տանիքների շինարարությամբ ու տեղադրմամբ
և ունի լիցենզիա տան տանիքների պլաստիկ համակարգում, որը կարող է մատակարարվել
տարբեր չափանիշներով: Ալյումինի վրա հիմնված համակարգը կարող է հարմարեցվել ըստ
գույնի, պայմանների և տեխնիկական տեղադրումների, օրինակ՝ ետ օդափոխություն: Այն
կարող է նաև ծառայել որպես գովազդային վահանակ: Գյուտարարը փնտրում է լիցենզիային
կամ արտոնագրային գործընկերության վերաբերյալ առևտրային համաձայնագրեր:
Ծածկագիր. BODE20160105001
Բելգիական ընկերությունն առաջարկում է իր ծառայությունները
Բելգիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հորատանցքերի հրդեհաշիջման և
ներթափանցումների դեմ համակարգերի տեղադրմամբ և խորհրդատվությամբ, առաջարկում
է համագործակցել ծառայությունների մատուցման շրջանակում:
Ծածկագիր. BOBE20171010001
Լիտվայում գտնվող ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ արտասահմանում
Լիտվական ընկերության հիմնական գործունեությունը նորարարական շինարարականճարտարագիտական համակարգերի կառավարման և դրանց համար ավտոմատացման
լուծումների ստեղծումն է: Բարձր որակավորում ունեցող դիզայներների, ծրագրավորողների,
դասախոսների և համակարգը տեղադրողների թիմը իրականացրել է մի շարք տարբեր
բարդության ծրագրեր և կարող է առաջարկել միասնական լուծումների համակարգ:
Ընկերությունն արտասահմանում ցանկանում է համագործակցել դիտրիբյուտորական
ծառայությունների, ծառայությունների մատուցման և ենթակապալառուի պայմանագրերի
շրջանակում:
Ծածկագիր. BOLT20171026002
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Չեխական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Չեխական ՓՄՁ-ն, որը հանդիսանում է տերազո և բետոնե սալիկների հիմնական
արտադրողներից

մեկը

ներքին

շուկայում,

ցանկանում

է

համագործակցել

դիստրիբյուտորական և ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում :
Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցել ենթակապալառուի պայմանագրի հիման
վրա: ՓՄՁ-ն կարող է արտադրել տերազո սալիկների ցանկացած ձև կամ տեսակ: Նորարար
տեխնոլոգիաների շնորհիվ ընկերությունը կարող է արտադրել բոլոր ապրանքները
մրցունակ գներով:
Ծածկագիր.

BOCZ20170406002

Սլովենական արտադրողն առաջարկում է իր արտադրական ծառայությունները
Մետաղների մշակման և մեքենաշինության ոլորտներում գործող սլովենական ընկերությունն
իր ծառայություններն է առաջարկում արտադրական կամ ենթակապալառուի պայմանագրի
շրջանակներում:

Ընկերությունը

մասնագիտացված

է

տրանսպորտային

միջոցների,

զվարճանքի պուրակների կառուցման, ամբարձիչների, հիդրոմեխանիկական համակարգերի
սարքավորումների,

երկաթբետոնե

սարքավորումների,

նավաբեկիչների,

պողպատե

կամուրջների և այլ պողպատե կառուցվածքների արտադրության ոլորտում:
Ծածկագիր.

BOSI20171013001

Ռուսական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տարբեր տեսակի եզերված և չեզերված
փայտերի (եղևնի, փեթակ և այլն) արտադրության մեջ, փնտրում է գործընկերներ տարածման
ծառայությունների շրջանակում:
Ծածկագիր.
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Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ռումինական ընկերությունը փնտրում է մատակարարներ/արտադրողներ
Ռումինական

ընկերությունը,

համակարգի

ոլորտում,

որը

մասնագիտացած

ցանկանում

է

է

կենտրոնացված

համագործակցել

ջեռուցման

շինարարական

ոլորտի

մատակարարների հետ դիստրիբյուտորական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի
շրջանակում:
Ծածկագիր.

BRRO20160408001

Մոլդովական ընկերությունը ցանկանում է գտնել գործընկերներ
Մոլդովական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է շենքերի կառուցման ոլորտում,
ցանկանում է գտնել գործընկեր համատեղ ձեռնարկություն հիմնելու և ժամանակակից
բժշկական ծառայություններ մատուցող կենտրոն կառուցելու նպատակով:
Ծածկագիր. BRMD20170821001
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R&D

H2020-MSCA-ITN: Փնտրվում է կազմակերպություն, որը տրամադրում է առցանց
վերապատրաստման մոդուլներ փոխանցելի հմտությունների վերաբերյալ
Իսպանական ՓՄՁ-ն փնտրում է ընկերության, որը

կմասնակցի ծրագրին որպես

ենթակապալառու կամ երրորդ կողմ և կտրամադրի առցանց վերապատրաստման մոդուլներ
փոխանցվող հմտությունների վերաբերյալ: Առաջարկը կներկայացվի Մարի ՍկլոդովսկայաԿյուրի նորարարական վերապատրաստման ցանցերի (H2020-MSCA-ITN) կոչմանը, այն
նպատակ ունի զարգացնել վերապատրաստման ծրագիր տրամադրող հետազոտական
վերապատրաստման ցանց, որը կցուցադրի նշված առցանց մոդուլները և կփոխանցի 15 վաղ
փուլային հետազոտողների, ովքեր մշակում են թեկնածուական ատենախոսություն:
Ծածկագիր. RDES20171019001
H2020 ծրագրի շրջանակում վիրտուալ ձեռներեցության կենտրոն՝ տարբեր նորարարական
գործողություններով, որոնք միտված են տեղական համայնքի զարգացմանը:
Բոսնիա Հերցոգովինայում գտնվող ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որը զբաղվում է
Հերցոգովինայի տեղական համայնքի աջակցությամբ, փնտրում է ծրագրի կոնսորցիումի
գործընկերներ H2020 ծրագրի շրջանակում: Ծրագիրը օգտագործում է գիտահետազոտական
ուղիները՝ նպատակ ունենալով խթանել տեղական համայնքի անդամների ձեռներեցության
հմտությունները: Փնտրվում են արդյունաբերական գործընկերներ, ինչպես նաև կրթական
հաստատություններ,

որոնք

հետաքրքրված

կլինեն

տեղական

համայնքի

համար

նորարարական արտադրանքի մշակմամբ: Պահանջվում է փորձաքննություն, տեղական
համայնքի կառավարում, ձեռնարկատիրություն և ՏՀՏ:
Ծածկագիր. RDBA20170929001
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Չեխական ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել տարածման ծառայությունների
մատուցման շրջանակում
Չեխական ՓՄՁ-ն, որը զբաղվում է լուսանկարչական ծրագրերի մշակմամբ, առաջարկում
է թվային լուսանկարների և ամպային պահպանման ծառայությունների կառավարման և
խմբագրման համար ծրագրային գործիք, որը տրամադրում է անսահմանափակ տարածք
թվային լուսանկարների համար: Մրցակիցների համեմատ, այն ունի ավելի լավ գնային
հարաբերակցություն,
գործողությունների

առանձնահատկությունների
իրականացման

արագ

համապարփակ

աղբյուր:

Ընկերությունն

փաթեթ
արդեն

և
ունի

միջազգային ներկայություն և այժմ փնտրում է դիստրիբյուտորներ և նոր գործընկերներ
Ճապոնիայում ու ամբողջ աշխարհում:
Ծածկագիր. BOCZ20171004001
Ռումինական ՏՏ ընկերությունն առաջարկում է կնքել լիցենզիայի պայմանագիր
Ռումինական ՏՏ
կենտրոնների

ընկերությունը, որը մշակել է ատամնաբուժական և բժշկական

կառավարման

լուծումների

համար

համակարգչային

հիմքով

ադմինիստրատիվ ծրագիր, առաջարկում է համագործակցել լիցենզային պայմանագրերի
շրջանակում: Քանի որ ծրագիրը համակարգչային հիմքով է, այն կարող է հասանելի
դառնալ առցանց ցանկացած ժամանակ և ցանկացած վայրում: Ընկերությունը փնտրում է
գործընկերներ բժշկական ոլորտում, ինչպիսին են կառավարման ծրագրային լուծումների
կարիք ունեցող ատամնաբուժական և բժշկական կենտրոնները:
Ծածկագիր. BORO20150520001
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Մեծ Բրիտանիայում գործող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և համատեղ
ձեռնարկության գործընկերներ
Մեծ Բրիտանիայում գործող ընկերությունը մշակել է հագեցած առողջապահական
տեխնոլոգիական լուծումներ (ապարատային և ծրագրային ապահովում) ինչպես
սպառողների,

այնպես

մատուցողների

էլ՝

համար:

պրոֆեսիոնալ

Այն

ձգտում

է

առողջապահական
խթանել

իր

ծառայություններ

սպառողական

հագեցած

առողջապահական խումբը `ավելի լայն եվրոպական շուկայում և դրա սահմաններից
դուրս դիստրբյուտորկան և համատեղ ձեռնարկության պայմանագրերի շրջանակում:
Ընկերությունը պատրաստ է առողջապահական տեխնոլոգիաների ոլորտում այլ
ընկերությունների համար հանդես գալ որպես ենթակապալառու:
Ծածկագիր. BOUK20170821001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Հոլանդական ՓՄՁ-ն ցանկանում է համագործակցել արտադրական պայմանագրի
շրջանակում
Հոլանդական ՓՄՁ-ն մասնագիտացած է Internet of Things (IoT) ծրագրերի մշակման և
կատարելագործման ոլորտում: Նոր նախագծի համար ընկերությունը փնտրում է հատուկ, ոչ
ստանդարտ չափսերով էկրան: Հոլանդական ՓՄՁ-ն ցանկանում է համագործակցել
արտադրական պայմանագրի շրջանակում էկրան արտադրող ընկերության հետ, որը
կկարողանա

նախագծել

և

պատրաստել

պահանջվող

էկրանը:

Հնարավոր

է

նաև

համագործակցություն վերոհիշյալ գործընկերոջ հետ համապատասխան հասանելիություն
ունեցող ենթակապալառուի հետ,:
Ծածկագիր. BRNL20170113001

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/

14

Կոսմետիկա

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Ռումինական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ռումինական բնական կոսմետիկա արտադրող ընկերությունն առաջարկում է դեմքի և
մարմնի խնամքի կոսմետիկ միջոցներ, ինչպես նաև հյուրանոցային- ռեստորանային ոլորտի
արտադրանք (շամպուն, մարմնի մաքրող գել, մարմնի լոսյոն ): Ընկերությունը ցանկանում է
համագործակցել գործընկերների հետ, ովքեր կտարածեն իրենց արտադրանքը
դիստրիբյուտորական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակում:
Ծածկագիր. BORO20171026001
Իտալական ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա մանրածախ վաճառք իրականացնողներ
և դիստրիբյուտորներ
Իտալական ընկերությունը մասնագիտացած է բնական կոսմետիկայի արտադրության և
տարածման ոլորտում: Ընկերությունը փնտրում է հյուրանոցների, սպա կենտրոնների,
առոողջարանների
հետ
օտարերկրյա
կոնտակտային
անձանց՝
տարածման
ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակում համագործակցելու համար:
Ընկերությունը ցանկանում է դիստրիբյուտորական ծառայությունների մատուցման
պայմանագրի շրջանակում համագործակցել նաև օտարերկրյա մանրածախ վաճառք
իրականացնողների հետ ինչպիսիք են՝ օծանելիքի խանութները, դեղատները:
Ծածկագիր. BOIT20171023001
Կոսմետիկա արտադրողը փնտրում է գործընկերներ
Բելգիական ընկերությունը, որն արտադրում է մասնավոր պիտակով մաշկի և մազերի
խնամքի կոսմետիկ միջոցներ, փնտրում է գործընկերներ, որոնք հետաքրքրված են
աութսորսինգային կամ ենթակապալառուի պայմանագրի շրջանակներում մասամբ կամ
ամբողջությամբ փոխանցելու իրենց կոսմետիկ արտադրական գործընթացը:
Ծածկագիր. BOBE20160915002
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Մեծ Բրիտանիայում գործող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Մեծ Բրիտանիայում հիմնված ընկերությունն արտադրում և տարածում է մաշկի խնամքի
բնական միջոցներ , որոնք վաճառվում են ապակյա տարաներում և տուփերում:
Արտադրության շարքը ներառում է խոնավեցնող միջոցներ, մարմնի յուղեր և լոգանքի
աղեր: Ընկերությունը վաճառում է իր արտադրանքը միջազգային շուկայում կայքի միջոցով
և այժմ ցանկանում է գտնել դիստրիբյուտորների իր արտադրանքը նոր շուկաներում
ներկայացնելու համար:
Ծածկագիր. BOUK20170816001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Բնական կոսմետիկայի մեծածախ վաճառքով զբաղվող ընկերությունը ցանկանում է
համագործակցել դիստրիբյուտորական պայամանագրի կնքման շրջանակում
Լեհական ընկերությունը, որը զբաղվում է բնական կոսմետիկայի , առողջ սննդի,
հարդարման պարագաների, ինչպես նաև մաքրող պարագաների մեծածախ վաճառքով և
տարածմամբ, փնտրում է էկո/բիո բնական հումք և կոսմետիկա Վարշավայի կոսմետիկ
խանութներում վաճառելու համար:
Ծածկագիր. BRPL20170908001
Մեծ Բրիտանական ընկերությունը փնտրում է մատակարարների
Մեծ Բրիտանիայում գործող ընկերությունն իրականացնում է բրենդային հարդարման
պարագաների մեծածախ վաճառք: Ընկերությունը որոնում է հայտնի և զարգացման
փուլում

գտնվող

բրենդավորված

կոսմետիկ

միջոցներ

արտադրողների

կամ

մատակարարների`շուկայի աճող պահանջարկը բավարարելու համար: Ընկերությունը
ցանկանում է համագործակցել դիստրիբյուտորական ծառայությունների մատուցման
շրջանակում:
Ծածկագիր. BRUK20170726001
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Դեղագործություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Փնտրվում են դիստրիբյուտորներ բժշկական սարքավորումների համար
Ֆրանսիական բժշկական ընկերությունը մշակել է նորարարական բժշկական սարք
օֆիսային պայմաններում օրգանների շրջանում գտնվող երիկամների պաթոլոգիան բուժելու
համար՝ բուժման ծախսերի նվազեցման և նվազագույն մեթոդների կիրառման նպատակով։
Ընկերությունը փնտրում է եվրոպական դիստրիբյուտորներ այս բժշկական սարքը ամբողջ
աշխարհում առևտրայնացնելու նպատակով:

Ծածկագիր. BOFR20170802001
Ֆրանսիական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ֆրանսիական

ընկերությունը,

որը

արտադրում

է

նորարարական

թերապիայի

և

առողջության համար նախատեսված աթոռ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ: Սարքը
ավելացնում

է

թոքային

ֆունկցիաները

և

կյանքի

որակը:

Այս

արտոնագրված

և

նորարարական սարքը թույլ է տալիս կիրառել սթրեսային իրավիճակների, սրտանոթային
հիվանդությունների

կանխարգելման,

ծխախոտի

և

կախվածության

դադարեցման

թերապիայի, գիրության և բժշկական սննդի թերապիայի, քնի խանգարումների համար
օդափոխման վարժությունների պրակտիկան:
Ծածկագիր. BOFR20170922001
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Գերմանական ՓՄՁ-ն առաջարկում է իր արտադրանքը և ծառայությունները
Գերմանական ՓՄՁ-ն մշակում, արտադրում և վաճառում է բժշկական մատակարարման
սարքեր (սովորական կլինիկական խնամքի հատուկ ծրագրեր և լրացուցիչ սպասարկման
տարածք `մինչև ինտենսիվ խնամքի դեղերի եւ OP-տարածքի համար ամբողջական
լուծումներ) և ցանկանում է համագործակցել ձեռք բերման համաձայնագրի, առևտրային
գործակալի կամ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի շրջանակում առևտրային
գործընկերների

հետ՝

առողջապահական

հաստատություններին,

հատկապես

հիվանդանոցներին` գերմանական բարձրորակ արտադրանք տրամադրելու համար:

Ծածկագիր. BODE20170203001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել ծառայությունների մատուցման շրջանակում
Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը մասնագիտացած է հոգեբանական
խնդիրների

հարցերով

կազմակերպությունների

և

դրանց

աշխատակիցների

համար

կառավարման ծառայությունների մատուցմամբ, փնտրում է փորձառու ընկերություններ,
որոնք կօգնեն ծրագիրն համապատասխանեցնել եվրոպական տարբեր մշակույթներին ու
լեզուներին:

Այս

համագործակցությունը

կարող

է

իրականացվել

ծառայությունների

մատուցման պայմանագրի շրջանակում:
Ծածկագիր. BRUK20161125002
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Այլ ոլորտներ

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Լեհական ընկերությունը փնտրում է ներմուծողներ և դիստրիբյուտորներ
Լեհական ընկերությունը, հանդիսանում է քիմիական պրոդուկտների արտատդրող և
գործում է շուկայում սկսած 1957թ.-ից: Ընկերությունն ունի երկար տարիների փորձ
հաճախորդների համար հարմարեցված գներով բարձրորակ և արդյունավետ պրոդուկտի
մշակման և արտադրման ոլորտում: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր
հետքրքրված կլինեն արտադրանքի ներմուծմամբ և տարածմամբ:
Ծածկագիր. BOPL20171024001
Ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և արտադրողներ
Ուկրաինական ընկերությունը ցանկանում է երկարատև տարածման կամ արտադրական
պայմանագրի

շրջանակներում

համագործկցել

պոտենցիալ

գործընկերների

հետ:

Ընկերությունը հետաքրքրված է սպորտային համազգեստների (բոքսի, ֆիտնեսի, վազքի և այլ
սպորտաձևերի համար) և այլ ընկերությունների համար սպորտային սարքավորումների
արտադրությամբ: Ընկերությունն արդեն ներկայացված է օտարերկրյա շուկաներում և
պատրաստ է առաջարկել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան բարձրորակ
հումք:
Ծածկագիր. BOUA20170821001
Իտալական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ
Իտալական ՓՄՁ-ն մասնագիտացած է մետաղական ապրանքների մշակման ոլորտում,
մասնավորապես՝ երկաթ, կռած երկաթ, պղինձ, պողպատ և ալյումին: Ընկերությունը
ցանկանում է կապ հաստատել արտասահմանյան ճարտարապետական կենտրոնների,
դիզայնի ստուդիաների և դիստրիբյուտորների հետ արտադրական և դիստրիբյուտորական
ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի շրջանակում համագործակցելու համար:
Ծածկագիր. BOIT20171004002
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Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ռուսական արտադրողը փնտրում է մատակարարներ
Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տարբեր հուշանվերների արտադրության,
ինչպիսիք են՝ գավաթները, շապիկները, գրքերը, ծաղկամանները և այլն, փնտրում է
հուշանվերների փաթեթավորման նյութեր արտադրողների՝ արտադրական պայմանագրի
շրջանակներում համագործացելու համար:
Ծածկագիր. BRRU20160623001
Իսպանական ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել առևտրային ծառայությունների
մատուցման շրջանակում
Իսպանական ընկերությունը, որը գործում է ՏՀՏ ոլորտում, փնտրում է միջազգային
գործընկերներ,

որոնք

կարող

են

տրամադրել

օգտագործված

հեռախոսներ

դրանք

վերանորոգելու և երկրորդ կյանք տալու կամ վերամշակելու համար: Ակնկալվող
համագործակցության տեսակը առևտրային ծառայություննների մատուցման պայմանագրի
կնքումն է:

Ծածկագիր. BRES20170404001

Ռուսական ընկերությունը փնտրում է արտադրողներ
Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է գրասենյակային և այլ տեսակի
կահույքների արտադրության ու դրանց տարածման ոլորտում, փնտրում է օտարերկրյա
պետություններում կահույքի կցամասեր և ինտերիերի դեկորներ արտադրողներ՝ նրանց հետ
արտադրական պայմանագրի շրջանակներում համագործակցելու համար:

Ծածկագիր. BRRU20170124004
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և
առաջարկներ
Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ

Բարձրորակ տեքստիլ կառուցվածքներ կոմպոզիտների համար
Գերմանական

համալսարանը

պատրաստման

համար

առաջարկում

գործվածքների

է

տրամադրել

մշակման

տեքստիլի

լիցենզիա,

որի

կոմպոզիտների
տեխնոլոգիական

առավելությունը հանդիսանում է գործվածքի ամրությունը: Արտադրությունը հիմնված է բաց
գոգավոր հյուսվածքի վրա: Փնտրվում են արդյունաբերական գործընկերներ՝ լիցենզիայի
պայմանագրի շրջանակում համագործակցության համար:
Ծածկագիր. TODE20160106001
Ծրագրային լուծումների հավելված նախատեսված ՓՄՁ-ների համար
Մակեդոնական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բիզնեսի ոլորտում ծրագրային
հավելավածների

մշակմամբ,

առաջարկում

է

ձեռնարկությունների

ռեսուրսների

պլանավորման համար նախատեսված ամպային (cloud-based) հավելված` նախատեսված
ՓՄՁ-ների կարիքների համար: Ծրագրային լուծումը խիստ մոդուլային է, առաջարկում է
առաջադեմ գործառույթներ և տրամադրում է ավելի շատ տնտեսական, ամսական
առաջարկներ, առանց օգտագործողների քանակի սահմանափակումների: Ընկերությունը
փնտրում է ՓՄՁ նոր հաճախորդներ կամ ծրագրային ապահովման մատակարարների
տեխնիկական

համագործակցության

կամ

լիցենզային

պայմանագրի

շրջանակներում

համագործակցելու համար:
Ծածկագիր. TOMK20160801001

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/

21

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ
Փայլաթիթեղներ դեկորատիվ նպատակների օգտագործման համար
Չեխական

ՓՄՁ-ն,

ցուցահանդեսային

որը

գործում

է

համակարգերում,

լայնաֆորմատ
փնտրում

է

տպագրության,

փայլաթիթեղներ

գրաֆիկայի

և

գովազդային

և

դեկորատիվ նպատակների օգտագործման համար: Պահանջվող փայլաթիթեղները պետք է
ապահովեն մշտական կայուն սպիտակ լուսավորում: Պահանջվող լուծումը պետք է
հասանելի

լինի

շուկայում:

Ընկերությունը

փնտրում

է

գործընկերներ

առևտրային

համաձայնագրի շրջանակում համագործակցելու համար:
Ծածկագիր. TRCZ20161103001
Պահանջվում են փորձագետներ նորարարական, բարձրորակ արդյունաբերական
քսանյութերի մշակման համար
Քսանյութեր մատակարարող գերմանական ընկերությունը փնտրում է փորձագետների,
որոնք

կօգնեն

(մետաղական

մշակել

կոշտ

քսանյութեր

արդյունաբերության,

արդյունաբերական

ավտոմոբիլային

կիրառման

արդյունաբերության,

համար
ցեմենտի

արդյունաբերության և այլն): Վերջնական արտադրանքը պետք է ապահովի բարելավված
կատարողականություն մեքենայի մասերի ավելի հեշտ և երկար օգտագործման համար
ավելի ցածր գնով, քան հեղուկ քսայուղերը: Ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել
խորհրդատվական

ծառայությունների

և

տեխնիկական

համագործակցության

շրջանակներում:
Ծածկագիր. TRDE20171006002
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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

2017

թ․-ի

դեկտեմբեր

ամսվա

ընթացքում

կազմակերպվող միջոցառումները:

Դեկտեմբեր
13/12/2017 14/12/2017

Business Meet & Match during AgriFoodTech Hertogenbosch, Netherlands

B2B- ի հանդիպումների ժամանակ մենք կապելու ենք բարձր
տեխնոլոգիաների ոլորտից ընկերությունների և գիտահետազոտական
ինստիտուտներին գյուղատնտեսական և այգեգործական ընկերությունների
հետ: Ներկայացվելու են հետևյալ թեմաները ՝









Մեքենաշինություն և ավտոմատացում
ՏՏ ոլորտ
Ֆերմերային տնտեսություն
Փորձարկում և որակ
Փաթեթավորում
Սննդի ձևավորում
Սոցիալական մարտահրավերները, ինչպիսիք են սննդի թափոնները
Թափանցիկություն և անվտանգ ու առողջ սնունդ։
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Տեղական նորություններ և միջոցառումներ
30/10/2017-

Իրազեկման միջոցառումներ ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի և Սիսիան քաղաքներում

31/10/2017

2017 թ․-ի հոկտեմբերի 30-ին և 31-ին ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի և Սիսիան
քաղաքներում կայացան իրազեկման միջոցառումներ՝ Եվրամիության երկրներ
արտահանման գործիքների, ինչպես նաև օժանդակող ծրագրերի և գործիքների
մասին: Մասնակիցներին ողջունեց Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային
կենտրոնի գործադիր տնօրենի տեղակալ Կարեն Գևորգյանը։
Հայաստանի

ՓՄՁ

զարգացման

ազգային

կենտրոնի

միջազգային

համագործակցության ծրագրերի գլխավոր փորձագետ Անի Խանդամիրյանը
ներկայացրեց

Ձեռնարկությունների

եվրոպական

ցանցը

(ՁԵՑ):

Նա

գործարարներին, ինչպես նաև ՓՄՁ աջակցող կառույցներին ներկայացրեց
ՁԵՑ կողմից տրամադրվող ծառայությունները, ինչպես նաև տեղեկացրեց ՁԵՑ
գործիքների հնարավորությունների մասին:
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուցիչ Կարեն
Ազարյանը ներկայացրեց Արտահանում Եվրամիության երկրներ/ Առևտրային
տեղեկատու

գործիքը,

ինչպես

նաև

գործող

ԵՄ

արտոնությունների

միասնական համակարգը (GSP+) ։
Միջոցառման

ընթացքում

Միգրացիայի

և

սահմանների

կառավարման

աջակցության թիմի ղեկավար Քարել Հոֆսթրան խոսեց Մեղրու հատվող
սահմանների բարելավման և

հայկական ու իրանական սահմանային

գործակալությունների միջև համագործակցության ընդլայնման մասին։
Մասնակիցները

հարցուպատասխանի

միջոցով

ստացան

վերը

նշված

ծրագրերին առնչվող իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։
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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 ՁԵՑ 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:
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