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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 գինի արտադրողն ու արտահանողը փնտրում է գործընկերներ
Պորտուգալիայում գտնվող մեծ ընկերությունը, որն արտադրում և արտահանում է գինի,
գտնվում է Լիսաբոնի տարածաշրջանում։ Այն փնտրում է գործակալներ/դիստրիբյուտորներ
գինու համար։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկեր, ով ունի համապատասխան
գիտելիքներ/փորձ այդ ոլորտում (գինիներ) և շուկայում։ Ընկերությունն առաջակում է
առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագիր։
Ծածկագիր. BOPT20151214001
Իտալական տորթերի և խմորեղենների խանութն առաջարկում է իր արտադրանքը`
տարածման կամ առևտրային համաձայնագրերի ներքո։
Հարավային Իտալիայում՝ Կալաբրիայում գտնվող տորթերի և խմորեղենների խանութն
առաջարկում է ավանդական և ձեռագործ գաստրոնոմիկ արտադրանք, որը ստանում է`
կիրառելով ավանդական մեթոդը։ Ընկերությունը տեղական շուկայում իր արտադրանքը
վաճառում է մանրածախ առևտրի միջոցով և իր խանութներում։ Ընկերությունը
պլանավորում է վաճառել իր արտադրանքն արտերկրում, ուստի փնտրում է առևտրի
միջնորդներ, ովքեր ցանկանում են այս արտադրանքն իրենց երկրներում ներկայացնել
առևտրային և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։
Ծածկագիր. BOIT20180130001
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Սառեցված մսի ոլորտում գործող պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է
դիստրիբյուտորներ
Պորտուգալական

ընկերությունը,

որը

մասնագիտացած

է

պորտուգալական

գաստրոնոմիայի սառեցված ապրանքների ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ
մանրածախ առևտրի ոլորտում, հյուրանոցներում և սննդի ծառայություններում։
Ծածկագիր. BOPT20161128001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Մակեդոնական սառեցված սննդի և մսի ներմուծման ոլորտում գործող ընկերությունը փնտրում
է սնունդ արտադրողներ
Մակեդոնական ընկերությունը, որը գործում է տարբեր տիպի սննդամթերքների, ինչես
օրինակ՝ սառեցված մսի և մսամթերքի (հավ, հնդկահավ, տավարի և հորթի, խոզի միս, ծովի
ձկան միս) ներմուծման և տարածման ոլորտում, փնտրում է սննդամթերք արտադրողներ՝
առևտրային և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։
Ծածկագիր. BRMK20171024001
Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է որակյալ սննդի մատակարարման
ոլորտում, փնտրում է համեմունքների դիստրիբյուտորներ
Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ողջ աշխարհից ընտրված բարձրորակ
սննդամթերքի ոլորտում, փնտրում է համեմունքներ՝ իր ապրանքների շարքը ամբողջական
դարձնելու նպատակով։ Ընկերությանը հետաքրքրում են այն դիստրիբյուտորները, որոնք
կարող են մատակարարել տարածման ծառայության էթիկային և կայուն արժեքներին
համապատասխան։ Ընկերությունը լավ կապեր ունի իտալական հիմնական

տարածման

ցանցերի և դիստրիբյուտորական ցանցերի հետ։
Ծածկագիր. BRIT20161109001
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Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է հավի սառեցված ստամոքս և լյարդ
Մեծածախ վաճառքով զբաղվող ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է
հավի սառեցված ստամոքս և լյարդ արտադրող միջին չափերի ընկերություն, որի
արտադրանքը համապատասխանում է ԵՄ ստանդարտներին։ Ընկերությունը ցանկանում է
ընդլայնել իր արտահանման ցանցը և փնտրում է հավի սառեցված ստամոքս և լյարդ ոչ թե
ստանդարտ 10 կգ․-անոց, այլ՝ 1 կամ 1,5 կգ․-անոց փաթեթով։
Ծածկագիր. BRQA20171219001

Տեքստիլ արտադրություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Ուկրաինական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ուկրաինական ընկերությունը նախագծում, արտադրում և տարածում է բարձրորակ, նորաձև
հագուստներ կանանց համար։ ՓՄՁ-ն տեղում արդեն լավ ճանաչում ունի և ցանկանում է
ընդլայնվել, ուստի փնտրում է դիստրիբյուտորներ տարբեր եվրոպական շուկաներում, ովքեր
լավ գիելիքներ ունեն նորաձևության շուկայում և լավ կապեր` մանրածախ վաճառողների,
խանութների հետ և այլն։
Ծածկագիր. BOUA20180126001
Լիտվական ընկերությունը, որը գործում է մանկական հագուստի արտադրության ոլորտում,
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փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ
Ընկերությունը

Լիտվայից

փնտրում

է

մանկական

հագուստի

գործակալներ

և

դիստրիբյուտորներ։ Ընկերությունն առաջարկում է հագուստի և աքսեսուարների լայն
տեսականի՝ տոնական և առօրյա կիրառման համար․ զգեստներ, վերնաշապիկներ, մորթյա
բաճկոններ, սվիտերներ, շալվարներ և շապիկներ, բաճկոններ, գուլպաներ, գլխարկներ և
շարֆեր։
Ծածկագիր. BOLT20170609001
Կանացի հագուստ արտադրող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հագուստի և աքսեսուարների՝ կանացի
զգեստների, տղամարդկանց կոստյումների արտադրության ոլորտում, փնտրում է
գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների պայմանագրերի ներքո համագործակցելու
նպատակով։
Ծածկագիր. BORU20171206002

Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից մշակել է ռեակտիվ տեքստիլից սպորտային
հագուստի արտադրական աճի և վերականգնման մի շարք միջոցներ։ Այն մշակել է
սպորտային հագուստի արտադրական հոսքագիծ, որն օգտագործում է մարդու մարմնից
ստացվող էներգիան: Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և մանրածախ
վաճառողներ Եվրոպայում։
Ծածկագիր. BOUK20161017001
Գերմանական ընկերությունը, որը մատակարարում է տեքստիլ, փնտրում է տարածման
ծառայությունների համաձայնագրեր և առաջարկում է ծառայությունների համաձայնագրեր
Գերմանական ընկերությունը, որը տրամադրում է ծառայություններ և մատակարարում է
տեքստիլ (սպիտակեղեն, սփռոցներ, սրբիչներ և այլն՝ պատրաստված օրգանական բամբակից,
նորմալ
բամբակից
կամ
խառը
բամբակից/պոլիէսթերից)
HoReCa
(հյուրանոց/ռեստորան/սրճարան) և առողջապահության ոլորտների, լվացքատների և այլնի
համար, փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր՝ այդ ոլորտում
գնորդների հետ լավ կապեր ունեցող գործընկերների հետ։ Այն նաև առաջարկում է
ծառայությունների համաձայնագրեր այն ընկերություններին, որոնք փնտրում են օրգանական
բամբակից պատրաստված մանածագործական տեքստիլ։
Ծածկագիր. BODE20180205001
Կանանց և տղամարդկանց համար հագուստ և աքսեսուարներ արտադրող ռուսական
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ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ռուսական

ընկերությունը,

արտադրության

որը

ոլորտում,

մասնագիտացած

փնտրում

է

է

հագուստի

գործընկերներ

և

աքսեսուարների

արտերկրում՝

տարածման

ծառայությունների ներքո համագործակցելու նպատակով։
Ծածկագիր. BORU20171219001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ռուսական ընկերությունը փնտրում է ֆրանչայզ
Հագուստ արտադրող ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է առաջադեմ
տեխնոլոգիաներով պրեմիում դասի ապրանքների արտադրության ոլորտում, փնտրում է
հագուստի ապրանքանիշ մշակող և սեփականատեր՝ ապրանքային նշանի արտադրանքը
ռուսական ընկերության համար արտադրելու նպատակով և ռուսական շուկայում նման
ապրանքների մարքեթինգային առաջխաղացման համար։ Ընկերությունը ցանկանում է
համագործակցել ֆրանչայզի համաձայնագրի ներքո։
Ծածկագիր. BRRU20171219001
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ
Որակյալ և պրեմիում դասի մանկական անկողնային պարագաներ և մանկապարտեզների
համար տեքստիլ

արտադրող հոլանդացի դիզայները և մատակարարը փնտրում է

արտադրական համաձայնագրեր։ Գործընկերը պետք է ի վիճակի լինի արտադրել նորաձև
դիզայնով

նորարարական

և

պրեմիում

դասի

անկողնային

պարագաներ՝

անկախ

փորձարկմանը և հավաստագրման համակարգին (OekoTex /Gots) համապատասխան։
Արտադրանքը պատրաստվում է 0-11 տարեկան երեխաների համար։ ՓՄՁ-ն փնտրում է
արտադրական գործընկեր՝ արտադրական համաձայնագրերի համար, որոնք կարող են
արտադրել իրենց տեքստիլ արտադրանքը։
Ծածկագիր. BRNL20171124002
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Շինարարություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Ուկրաինական արտադրողը փնտրում է գործակալներ կամ դիստրիբյուտորներ
Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է եզակի սարքավորումներ շինարարության
համար, հատկապես շեշտը դնում է շինության պայմաններում փրփուր բետոնի
արտադրությանը, արդյունաբերական և բնակարանային շինարարության մեջ կիրառվող
էներգախնայող փրփուր բետոնի արտադրությանը։ Ընկերությունը փնտրում է գործակալ՝
ներկայացնելու համար իր ապրանքները կամ դիստրիբյուտոր՝ դրանք վաճառելու համար։
Ծածկագիր. BOUA20180101001
Սլովակյան ընկերությունը փնտրում է բիզնես գործընկերներ
Սլովակյան ընկերությունը, որը նախագծում և կառուցում է պասիվ (էներգախնայող) տներ
կանաչ տանիքներով, լեռների լանջերին և հարթ տարածքներում հողով պաշտպանված,
փնտրում է շինարարական ընկերություններ՝
այդ տները ենթապայմանագրի ներքո
կառուցելու նպատակով։ Ավելին, ընկերությունն առաջարկում է օտարերկրյա
գործընկերներին նախնական խորհրդատվություն և գրաֆիկական դիզայնի ամբողջական
ծառայություն:
Ծածկագիր. BOSK20170410001
Ցինկապատ պողպատից կառուցվածքների ձևեր արտադրող ռուսական ընկերությունը
փնտրում է դիստրիբյուտորներ արտերկրում
Ռուսական

ընկերությունը

պողպատից

Վլադիվաստոկից,

կառուցվածքների

ձևերի

որը

մասնագիտացած

արտադրության

ոլորտում՝

է

ցինկապատ

նախատեսված

բնակարանների և առանձնատների համար, նաև՝ գործարանների համար, փնտրում է
օտարերկրյա

գործընկերներ՝

տարածման

ծառայությունների

համաձայնագրի

ներքո

համագործակցելու նպատակով։
Ծածկագիր. BORU20170919001
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Նորարարական չոր շինարարական համակարգը փնտրում է գործակալներ
Բելգիական ընկերությունը, որը մշակել է պատերն առանց ջրի և ցեմենտի կառուցելու
նորարարական համակարգ, փնտրում է գործակալներ՝ իրենց բիզնեսն արտերկրում
ընդլայնելու համար։
Ծածկագիր. BOBE20170308001

Արևապաշտպան համակարգերի մատակարար ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է
դիստրիբյուտորներ
Ուկրաինական ընկերությունը, որն արդեն երկար տարիներ աշխատում է արևապաշտպան
համակարգերի ոլորտում, առաջարկում է բարձրորակ ծառայություններ և փնտրում է բիզնես
գործընկերներ։ Ընկերությունն առաջարկում է ժամանակակից և ֆունկցիոնալ առումով
վերահսկվող

արևապաշտպան

համակարգեր,

ինչպես

օրինակ՝

մարկիզաները,

տաղավարները, շերտավարագույրները։ Էքստերիերային արևապաշտպան համակարգերը
թույլ են տալիս սենյակային ջերմաստիճանն իջեցնել 3-7 աստիճանով։ Ընկերությունը
փնտրում է դիստրիբյուտորներ եվրոպական երկրներում։
Ծածկագիր. BOUA20171123001
Շարժական տանիքներ արտադրող բելգիական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
և/կամ գործակալներ
Բելգիական ընկերությունը, շարժական տանիքների և ճաղերի արտադրության ոլորտում
առաջատար է, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և/կամ գործակալներ։

Այդ ապրանքները

հասանելի են ալյումինի և պոլիկարբոնատի տեսքով։ Կարող են առաջարկվել անհատական
լուծումներ։ Գործընկերները պետք է ունենան հաճախորդների բազա հետևյալ ոլորտներում.
վերամշակում, կենսազանգված, հասարակական կազմակերպություններ, պահեստավորում,
փոխադրում կամ շինարարություն: Շարժական տանիքները կարող են կիրառվել բազմաթիվ
տեղերում։
Ծածկագիր. BOBE20161123002
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Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ռումինական արտադրողը փնտրում է հումք արտադրողներ
Ռումինական ընկերությունը, որը գործում է չժանգոտվող պողպատից և ալյումինից ճկուն
օդային խողովակների ներմուծման, տարածման ոլորտում, ցանկանում է արտադրական
համաձայնագիր կնքել չժանգոտվող պողպատից փայլաթիթեղի և ալյումինե խառնուրդի
փայլաթիթեղ արտադրողի հետ, որը կմատակարարի չժանգոտվող պողպատից և ալյումինից
ճկուն օդային խողովակների արտադրության համար հումք։
Ծածկագիր. BRRO20170616001
Ընկերությունը փնտրում է կահուքի արտադրության համար նախատեսված նյութերի
մատակարարներ և առաջարկում է տարածման ծառայություններ
Ընկերությունը Լիտվայից, որը գործում է կահույքագործության ոլորտում ավելի քան 20
տարի,

առաջարկում

է

առևտրի

միջնորդավորված

ծառայություններ

կահույքի

արտադրության համար նախատեսված նյութեր արտադրողներին (լամինացված ԴՍՊ,
փայտե վինիրներ, բարձր ճնշման լամինատներ, բարձր փայլով ակրիլային միջին խտության
մանրաթելեր և այլն) տարածման ծառայությունների ներքո համագործակցելու նպատակով։
Գործընկերը պարտավորվում է տրամադրել պատրաստի նյութերը՝ տեղափոխման համար
ապահով փաթեթավորմամբ։
Ծածկագիր. BRLT20160517001
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R&D

Eurostars2: Որոնվում են գործընկերներ (ընկերություններ կամ հետազոտական ինստիտուտներ)՝
Պարկինսոնյան հիվանդության ախտորոշման սարքավորման համար
Կորեական ընկերությունը, որը մշակում և արտադրում է ախտորոշման սարքավորումներ,
փնտրում է գործընկերներ՝ Eurostars2

ծրագրի համար։ Ծրագրի նպատակն է մշակել

Պարկինսոնյան հիվանդության ախտորոշման սարքավորում, ուստի ընկերությունը փնտրում է
ընկերություններ կամ հետազոտական ինստիտուտներ, որոնք փորձ ունեն Պարկինսոնյան
հիվանդության ախտորոշման ոլորտում կամ բժշկական ոլորտում։ Ընկերությունը ցանկանում
է աշխատել հետազոտական համագործակցության համաձայնագրի ներքո։
Ծածկագիր. RDKR20180131001
H2020-SC3-RES-1-2019․ Որոնվում են Ֆոտոգալվանային, էլեկտրական սարքերի, սենսորների
ոլորտում փորձ ունեցող ընկերություններ
Ֆրանսիական համալսարանը հանդես կգա որպես համակարգող եվրոպական ծրագրում, որի
նպատակն է մշակել նոր մոտեցումներ էլեկտրական սարքերի արտադրության համար։
Ընկերությունը գտել է 2 համապատասխան մրցույթներ՝ իրագործելու համար այս ծրագիրը․
LC-SC3-RES-1-2019
փնտրում է

և

LC-NMNP-32-2019։ Ընկերությունն արդյունաբերության ոլորտից

գործընկերներ, որոնք գործում են կիսահաղորդիչ էլեկտրոնիկայի /սենսորի /

ֆոտովոլտանային (PV) արտադրության ոլորտներում՝ կոնսորցիումն ամողջական դարձնելու
նպատակով։
Ծածկագիր. RDFR20180219001

Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցել ԵՄ ծրագրերում, ինչպես օրինակ RFCS-ում։
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Իտալական

հետազոտական

լաբորատորիան

կարող

է

տրամադել

մի

քանի

ծառայությունները նյութերի և բաղադրիչների վերաբերյալ անալիզների, թեստերի և
չափումների համար։ Ծրագրի նպատակն է կիրառել ստանդարտ համակարգ վերլուծելու և
ուսումնասիրելու

համար

տարբեր

առաջնակարգ,

ամուր

պողպատի

կիրառման

սահմանները՝ որոշելով ջրածնի գոլորշիացման ռիսկը։ Վերջնական նպատակն է ՝ ստեղծել
ստանդարտ գործընթաց՝ ջրածնի գոլորշիացումը պողպատում անալիզի և թեստավորման
ենթարկելու նպատակով։ Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցություն ԵՄ
ծրագրերի շրջանում ՝ օրինակ RFCS-ում։
Ծածկագիր. RDIT20180111001

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
ՏՏ համակարգերի փորձ ունեցող ինտեգրատորը Լեհաստանից փնտրում է գործընկերներ
Լեհական ընկերությունը, որը տրամադրում և իրագործում է ՏՏ անվտանգության, բիզնես
ծրագրերի, ՏՏ ենթակառուցվածքների և այլնի կոմպլեքս լուծումներ, փնտրում է տարածում և
ենթապայմանագրային համագործակցություն նոր շուկաներում։
Ծածկագիր. BOPL20180115004
ՏՏ Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է գործընկերներ ծառայությունների
համաձայնագրի ներքո
ՏՏ խորհրդատվական ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը հիմնադրվել է 2013
թվականին և որը տրամադրում է խորհրդատվություն և աջակցություն ՓՄՁ-ներին, փնտրում է
հնարավորություններ՝ եվրոպական ընկերության հետ ծառայությունների համաձայնագրի
ներքո համագործակցության նպատակով։
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Ծածկագիր. BOUK20180212001
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ
Կիպրոսյան առաջատար նախագծման խորհրդատվության ոլորտում գործող ընկերությունը,
որը մասնագիտացած է կրթական տեխնոլոգիաների և համակարգչային գիտելիքների
կրթության ոլրորտում, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների
համաձայնագրերի ներքո։ Պոտենցիալ գործընկերները պետք է վաճառեն ընկերության թվային
կրթական արտադրանքն իրենց գործընկերներին կրթական գլոբալ շուկայում։ Արտադրանքը
միջազգայնորեն ճանաչված է առցանց կրթական լուծումների ոլորտում՝ հաշվապահական
հաշվառման և 21-րդ դարի հմտությունների զարգացման և գնահատման առաջնային /
տարրական կրթության ոլորտում:
Ծածկագիր. BOCY20180108001

Սլովենական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
անվտանգության ոլորտում, առաջարկում է ՏՏ խորհրդատվություն
Սլովենական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2010 թ․-ին, տրամադրում է հաճախորդների
ամբողջական աջակցություն՝ ապահովելով էլեկտրոնային բիզնեսի իրականացումը ՏՏ
անվտանգության և ծրագրային ապահովման զարգացման ծառայությունների միջոցով։
Ընկերությունը փնտրում է ՏՏ առողջապահության, ֆինանսական կազմակերպություններ և
արդյունաբերական ոլորտում գործող ընկերություններ՝ ծառայությունների համաձայնագրի
ներքո համագործակցելու համար։
Ծածկագիր. BOSI20180116001
Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ծրագրերի մշակման ոլորտում,
առաջարկում է աութսորսինգային/ենթապայմանագրային ծառայություններ՝ կիրառելով Java,
PHP, C++, C# ,Windows ծրագրերի տեխնոլոգիաները։
Ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ծրագրերի մշակման ոլորտում, առաջարկում է
աութսորսինգային ծառայություններ բոլոր այն ընկերություններին, որոնք փնտրում են
ծրագրերի մշակման ծառայություններ։ Ընկերությունը բաց է համագործակցության համար
իբրև ենթակապալառու՝ ՏՏ ոլորտում գործող այլ ընկերությունների համար։ Ընկերությունը
մասնագիտացած է ծրագրերի մշակման ոլորտում և մասնակցել է մի շարք միջազգային
ծրագրերի Ճապոնական շուկայում։ Ընկերությունը փնտրում է բիզնես գործընկերներ՝ կիսելու
համար ծրագրերը, աշխատուժը կամ մշակելու համար նոր ծրագրեր հաճախորդի պահանջով։
Ծածկագիր. BORO20160614001
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Գործարար համագործակցության հարցումներ
ՏՏ համակարգերի ինտեգրատորը Լեհաստանից փնտրում է սկսնակ ընկերություն, որն
արտադրում է անվտանգության ծրագրեր
Լեհական ընկերությունը, որը տրամադրում և կիրառում է ՏՏ ամբողջական լուծումներ,
փնտրում է ընկերություններ կամ անհատներ, որոնք հանդիսանում են ՏՏ անվտանգության
ոլորտի նոր արտադրանքի (ծրագրեր) մշակողը կամ սեփականատերը։ Ընկերությունը
ցանկանում է համագործակցել նման անհատների հետ կամ ստեղծել հատուկ նշանակության
համատեղ ընկերություն։
Ծածկագիր. BRPL20180115001

Կոսմետիկա

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Իսրայելյան բնական կոսմետիկա արտադրողը մշակել է նոր՝ ամբողջովին բնական
կոսմետիկայի գիծ և փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Իսրայելյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է օրգանական և բնական կոսմետիկայի
արտադրության ոլորտում, մշակել է մաշկի խնամքի համար մի հոսքագիծ։ Դրանք օգնում են
մաշկի առողջությանը բնական միջոցներով և տարբերվում իրենց բաղադրության
մաքրությամբ․ զերծ են արհեստական հավելումներից։ Թիրախային են համարվում փորձ
ունեցող դիստրիբյուտորները բնական (բիո) կոսմետիկայի ոլորտից։ Ընկերությունը փնտրում
է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։
Ծածկագիր. BOIL20180130001
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Դեմքի համար նախատեսված թերթիկ-դիմակներ արտադրող ընկերությունը փնտրում է
գործակալներ և դիստրիբյուտորներ
Դեղագործական ընկերությունը Լիտվայից, որը կիրառում է վերջին գիտական
հետազոտական նվաճումները, մշակել է դեմքի համար նախատեսված թերթիկ-դիմակներ,
որը հարմար է ամենօրյա կիրառման համար և այդ ընթացքում թույլ է տալիս զբաղվել այլ
գործերով։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրի միջնորդներ առևտրային գործակալության
համաձայնագրերի և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո, նաև
առաջարկում է արտադրություն՝ մասնավոր պիտակով։
Ծածկագիր. BOLT20170201003

Իտալական լաբորատորիան, որը մասնագիտացած է օծանելիքի և կոսմետիկայի ոլորտում,
փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ
Իտալական արտադրողը, որը գտվում է Ֆլորենսիայում, մասնագիտացած է բջջային (niche)
օծանելիքի արտադրության ոլորտում։ Արտադրանքն արդեն շուկայում է շուրջ 30 տարի և
արտահանվում է նաև ԱՄՆ և Ճապոնիա։ Ընկերությունն առաջարկում է «Պատրաստված է
Իտալիայում» օծանելիքի և բնական կոսմետիկայի լայն տեսականի, որոնք վաճառվում են
Ֆլորենսիայի շքեղ դիզայնով բուտիկներում։ Ֆլորենսիական լաբորատորիան փնտրում է
դիստրիբյուտորներ և/կամ առևտրային գործակալներ։
Ծածկագիր. BOIT20161111002

Գործարար համագործակցության հարցումներ

Առաջատար շվեդական դիստրիբյուտորը փնտրում է օրգանական/էկոլոգիապես մաքուր
տան և հանգստի համար նախատեսված պարագաների ապրանքանիշներ՝ դրանք շվեդական
շուկայում ներկայացնելու համար
Շվեդական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տարբեր տիպի ապրանքների վաճառքի,
տարածման և մարքեթինգի ոլորտում, առաջարկում է իր ծառայություններն իբրև առևտրի
միջնորդ այն ընկերություններին, որոնք արտադրում են տան և հանգստի համար
նախատեսված պարագաներ

և ցանկանում են մուտք

գործել շվեդական շուկա։

Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր պորտֆելը և առաջարկում է տարածման կամ
առևտրային համաձայնագրեր։
Ծածկագիր. BRSE20180130001
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Դեղագործություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Նեյրոքրոստիմուլյատոր սարքերի համար որոնվում են դիստրիբյուտորներ
Ֆրանսիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բժշկական կրիոթերապևտիկ սարքերի,
նեյրոքրոստիմուլյատոր սարքերի ոլորտում, ողջ աշխարհում փնտրում է

տարածման

համաձայնագրեր։Ընկերության տեխնիկան եղել է բազմաթիվ գիտական հրապարակումների,
կլինիկական դիտարկումների, ցուցմունքների և ատենախոսությունների առարկա մի շարք
ոլորտներում՝ սպորտ, բժշկություն, պոդիատրիա, գերիատրիա, շտապօգնություն և
անասնաբուժություն։
Ծածկագիր. BOFR20161026001
Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է եվրոպական դիստրիբյուտորներ
Այս սարքավորումը նման է ավանդական մեխանիկական պիկ հոսքաչափերին, բայց
դառնում է ազատ ծրագիր, որով հնարավոր է ղեկավարել ասթման։ Սարքավորումը
պատենտավորված է, դիմել է CE նշանին և համապատասխանում է ISO23747 ստանդարտին։
Ընկերությունը ապրանքի առևտրայանացումը պլանավորում է սկսել 2018 թ․-ին։ Այդ իսկ
պատճառով այն փնտրում է բժշկական սարքավորման դիստրիբյուտոր Եվրոպայում՝
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո․
Ծածկագիր. BOUK20171128001
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Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է առօրյա կյանքին աջակցող
առողջապահական ապրանքներ
Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը նախագծում, արտադրում և վաճառում է
առօրյա կյանքին աջակցող առողջապահական պարագաներ՝ նախատեսված մեծահասակների
և

հաշմանդամների

ծառայությունների

համար,

փնտրում

համաձայնագրի

է

ներքո

նորարարական

ապրանքներ՝

համագործակցելու

տարածման

նպատակով,

որպեսզի

ավելացնի դրանք իր առկա պորտֆելում։
Ծածկագիր. BRUK20170505001

Այլ ոլորտներ

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
ՓՄՁ-ն փնտրում է բիզնես գործընկերներ ամբողջ աշխարհում
25 տարվա փորձ ունեցող ֆրանսիական ընկերությունն առաջարկում է ծովային
բաղադրիչներ և բնական ապրանքներ՝ սննդի (առողջապահություն, սնունդ և
պարարտանյութեր) և կոսմետիկ միջոցների համար։ Արտադրանքը փաթիլ, հեղուկ կամ
փոշու տեսքով է։ Ընկերությունն ակտիվորեն փնտրում է բիզնես գործընկերներ ողջ
աշխարհում (միջնորդներ կամ աջակցող մասնագետներ)՝ առևտրային գործակալության կամ
տարածման համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։
Ծածկագիր. BOFR20180124002
Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է արտադրական և ենթապայմանագրային
ծառայություններ
Ֆրանսիական ընկերությունը, որը զբաղվում է դեկորատիվ և շքեղ փայտյա տուփերի և
ցուցանակների արտադրությամբ, բոլորը՝ «Պատրաստված է Ֆրանսիայում», առաջարկում է
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բարձրորակ արտադրական և ենթապայմանագրային ծառայություններ։
Ծածկագիր. BOFR20160707001
Քամու տուրբիններ արտադրող գերմանական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ,
լիցենզիա, համատեղ ձեռնարկություն
Հարավային Գերմանիայում գտնվող քամու տուրբիններ արտադրող ընկերությունը փնտրում
է նոր շուկաներ և գործընկերներ ողջ աշխարհում։ Մասնավորապես, ընկերությունը փնտրում
է դիստրիբյուտորներ, լիցենզիա կամ համատեղ գործընկերներ։ Ի տարբերություն այլ
արտադրողների, ընկերությունն առաջարկում է փոքր չափի տուրբիններ՝ 225-ից մինչև 600
կՎտ։ Դրանք կարող են տեղադրվել քամու այգիներում, արդյունաբերություններում,
ֆերմերային տնտեսություններում և զարգացող երկրներում, կղզիներում կամ ցածր
ենթակառուցվածք ունեցող վայրերում:
Ծածկագիր. BODE20171218002
Հարավային Իտալիայում գտնվող ասոցիացիան փնտրում է կոմերցիոն գործակալներ իր
նորարարական արձակուրդային փաթեթների համար
Ոչ պետական և ոչ առևտրային ասոցիացիան, որը գտնվում է Իտալիայի հարավի
պատմական քաղաքում, ցանկանում է խթանել և համակարգել այնպիսի գործողություններ,
որոնք աջակցում են պատասխանատու, կայուն և էթիկական զբոսաշրջության զարգացմանը:
Ասոցիացիան մտադիր է զարգացնել և ընդլայնել տեղական տուրիզմը, ուստի փնտրում է
տուրիստական օպերատորներ, որոնք հետաքրքրված են նորարարական տոնական
փաթեթների գովազդմամբ՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո:
Ծածկագիր. BOIT20180129001
Ռուսական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ
Ռուսական

ընկերությունը

Սվերդլովսկի

տարածաշրջանից,

որը

մասնագիտացած

է

փայտանյութի, կոքսի, հացահատիկների, շաքարավազի և ծաղիկների արտադրության և
վաճառքի ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ արտերկրում՝ տարածման ծառայությունների
կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։
Ծածկագիր. BORU20171109001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ընկերությունը փնտրում է գործընկեր՝ կրթական նյութեր և խաղալիքներ արտադրելու համար

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/

18

Մարտինիկյան ընկերությունը, որը հանդիսանում է կրթական արտադրանքի խմբագիր և CEհավաստագիր ունեցող խաղալիք արտադրող Եվրոպայում, արտադրում է հետևյալ
արտադրատեսակները՝ փազլներ, դոմինոներ, սեղանի խաղեր և խաղաթղթեր 0-6 տարեկան
երեխաների համար։ Ընկերությունը ցանկանում է հաստատել արտադրական
համաձայնագրեր գործընկերոջ հետ, ով ցանկանում է արտադրել փայտե կամ խավաքարտից
խաղալիքներ

երեխաների

համար՝

ԵՄ

կանոնակարգերին

համապատասխան

(CE

արտադրություն)։
Ծածկագիր. BRFR20180115001
Բելգիական ընկերությունը փնտրում է պողպատե պահարաններ արտադրող
Արագ զարգացող բելգիական ընկերությունը, որը ստեղծել է լիովին ավտոմատացված դրսի
համար նախատեսված պահարանների համակարգ, փնտրում է պողպատե պահարաններ
արտադրող։ Հայեցակարգը կտարածվի տարբեր եվրոպական, ինչպես նաև ոչ եվրոպական
երկրներում: Համակարգը պատենտավորված է։
Ծածկագիր. BRBE20180129001

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է տրանսպորտային ընկերություններ
ենթապայմանագրային համաձայնագրի ներքո
Գերմանական ընկերությունը տրամադրում է բեռների համար նախատեսված տրանսպորտ,
սառնարանային տրանսպորտ, երկաթուղային տրանսպորտ և ծովային տրանսպորտ
Եվրոպայում։

Այն

ունի

իր

հարմարությունները

Ռուսաստանում,

Լեհաստանում,

Բելառուսում և Ղազախստանում։ Ընկերության նավատորմը հասնում է շուրջ 300-ի։
Ընկերությունը կարող է հաճախորդի պահանջներին համապատասխան տրանսպորտային և
լոգիստիկ ծառայություններ տրամադրել։ Ընկերությունը փնտրում է տրանսպորտային
ընկերություններ Եվրոպայում՝ ենթապայմանագրային համաձայնագրի ներքո աշխատելու
նպատակով։
Ծածկագիր. BRDE20161222001
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և
առաջարկներ

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ
Բուսական Օմեգա 3 յուղեր, որոնք ստացվում են ջրիմուռներից և կարող են կիրառվել իբրև սննդի
բաղադրիչ կամ հավելում
Սննդային քիմիկատներ արտադրող ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, մշակել է
եզակի շարք ՝ Օմեգա 3 յուղեր և սպիտակուցով հարուստ կենսազանգված արտադրանք, որոնք
ստացվում են ջրիմուռից։ Այդ նյութերը կարող են կիրառվել՝ ամրապնդելու համար գոյություն
ունեցող սնունդը և ամբողջովին բուսական են ՝ ի տարբերություն առկա Օմեգա 3 յուղերի, որոնք
ստանում են ձկից։ Ընկերությունը փնտրում է սնունդ արտադրողներ, ովքեր հետաքրքրված են
արտադրանքի համար նոր ծրագրերի մշակմամբ՝ տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։
Ծածկագիր. TOUK20170210001
Կաշվի և մորթու արտադրության համար կենսապոլիմերների էլեկտրաքիմիականորեն
ակտիվացված մոդիֆիկացիա
Ուկրաինական համալսարանն առաջարկում է յուրահատուկ տեխնոլոգիա կաշվի և մորթու
(տարբերվում են պահպանման մեթոդներով) պահպանման համար, որը կարող է օգտագործվել
կաշվի դաբաղման և հարակից ոլորտներում: Տեխնոլոգիան էկոլոգիական առումով մաքուր է և
ծախսային առումով արդյունավետ։ Այն պահանջում է ավելի քիչ հումք (ջուր և քիմիական
ռեագենտներ)։ Համալսարանը փնտրում է արդյունաբերական գործընկերոջ՝ լիցենզիոն
համաձայնագրերի համար։ Հնարավոր է նաև տեխնիկական համագործակցություն։
Ծածկագիր. TOUA20160927003

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/

20

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ
Թերապևտորեն համապատասխան սպիտակուցներ, որոնք չունեն հայտնի լիգանդներ կամ
լիգանդները սակավ են
Անգլիայի արևելքում գտնվող ընկերությունը մշակել է գործիք՝
վստահությամբ

կանխորոշելու

համար

պարտադիր

բարձր ճշգրտությամբ և

լիգանդային

տեղադրությունը

սպիտակուցների թիրախների վրա։ Ընկերությունը փնտրում է արդյունաբերություն կամ
ակադեմիա, որն ունի բարձր թերապևտիկ նշանակության սեփական թիրախներ կամ լավ,
մատչելի

լիգանդներ։

Ակնկալվում

է

համագործակցություն

հետազոտական

կամ

տեխնիկական համաձայնագրերի ներքո։
Ծածկագիր. TRUK20170323001
Առցանց հետևելու ծրագրերի համար որոնվում է Գլոբալ համակարգի բջջային կապի (GSM)
այլընտրանք
Իսպանական (Կատալոնիա) ընկերությունը, որն առևտրականացնում է մրցավազքի
կառավարման համար նորարարական լուծումները, փնտրում է լուծում՝ նվազեցնելու համար
GSM-ի ծախսերը և իր արտադրանքը դարձնելու առավել մրցունակ։ Առայժմ ընկերության
սինխրոնային տեխնոլոգիան հենվում է GSM–ի վրա,
նվազեցնելու համար

և

ընկերությունը ծախսերը

փնտրում է հուսալի տեխնոլոգիա՝ իր հաճախորդներին առավել

մրցունակ գործիք տրամադրելու համար։ Ընկերությունը փնտրում է տեխնիկական
աջակցությամբ առևտրային համագործակցություն կամ տեխնիկական համաձայնագիր այն
ընկերության հետ, որը կտրամադրի առավել ճշգրիտ գործիք։
Ծածկագիր. TRES20180131001
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Եվրոպական նորություններ և միջոցառումներ
Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի շրջանակներում կազակերպվում են
բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում գործարարներին
հանդիպելու

հավանական

գործընկերների

հետ

և

ստանալու

անհրաժեշտ

տեղեկություններ` եվրոպական շուկա մուտք գործելու համար:
Ստորև ներկայացվում են 2018 թ․-ի ապրիլ, մայիս ամսիսների ընթացքում
կազմակերպվող միջոցառումները:

Ապրիլ
23/04/201827/04/2018

EEN Brokerage Event during Hannover Messe 2018 (Germany)
Համագործակցության հաստատման միջոցառումը մեկ հայացքով․
- անհատական ինտենսիվ բիզնես հանդիպումներ բացառիկ մթնոլորտում
- ցուցահանդեսային լաունջ, որը գտնվում է տոնավաճառի կենտրոնում
- նախքան միջոցառումը` ընկերություններին աջակցող գործընկերների լայն ցանց,
- պրոֆեսիոնալ աջակցությունը երաշխավորվում է տեղում և ցուցադրման հետագա
փուլում:

24/04/201827/04/2018

Food & Hotel Asia 2018 (Սինգապուր)
FHA

Ցուցահնդեսը՝

սննդի

և

խմիչքի

ոլորտում

աշխարհի

ամենախոշոր

ցուցահանդեսներից մեկն է հանդիսանում: Դուք կարող եք գտնել դիստրիբյուտորներ,
մատակարարներ

և

գործընկերներ՝

ձեր

բիզնեսը

ընդլայնելու

համար:

ՁԵՑ

Սինգապուրը կազմակերպելու է լայնամասշտաբ գործարար համագործակցության
հաստատման միջոցառումներ FHA Սինգապուր ցուցահանդեսի շրջանակներում:

https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6c82edc3-aa4d-4bd3-90c2f7dc37ad117e?&nolayout=true
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Մայիս
16/05/2018

AgroB2B 2018
Հիմնական առավելությունները․
• Միջազգային բիզնեսի համար կատարյալ մթնոլորտ
• Հանդիպումը պլանավորելու համար անհատական աջակցություն
• Մուտք բալկանյան տարածաշրջան և արդյունաբերություն։
http://agrob2b2018.talkb2b.net/

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
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հաղորդագրություններ Ձեր էլեկտրոնային փոստին նոր գրանցված բիզնես
առաջարկների, միջազգային միջոցառումների վերաբերյալ:
Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են:

Այս տեղեկաթերթի մեջ տեսակետները պատկանում են
հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Փոքր և միջին
ձեռնարկությունների գործադիր գործակալության, Եվրոպական
Հանձնաժողովի կամ այլ Եվրոպական կառույցների տեսակետը։
Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործադիր գործակալությունը,
Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ դրանց կողմից գործող որևէ
անձ պատասխանատու չէ տեղեկաթերթում պարունակվող
բովանդակությունն օգտագործվելու դեպքում։
Enterprise Europe Network Armenia,
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