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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 
 

Կաթնամթերքի ոլորտում գործող լեհական ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն 
օտարերկրյա դիստրիբյուտորների հետ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կաթնամթերքի գնման և վաճառքի 
ոլորտներում, առաջարկում է շուրջ 10000 անուն ապրանքատեսակ օտարերկրյա 
դիստրիբյուտորներին և վերավաճառողներին՝ միջազգային համագործակցություն 
հաստատելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. BOPL20180204003 

Իսպանական ընկերությունն առաջարկում է օրգանական ջեմեր և գաստրոնոմիական 
թանձրուկներ տարածման  ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Իսպանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է օրգանական ջեմերի 
գաստրոնոմիական թանձրուկների արտադրության, փաթեթավորման և 
առևտրականացման ոլորտում, մասնավորապես, այն առաջարկում է՝  ծիրանի, ելակի, թզի, 
դառը նարնջի ձեռագործ ջեմեր և  գաստրոնոմիական տոմատի թանձրուկ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ՝ իր ապրանքները Եվրոպայում և դրանից դուրս առևտրականացնելու 
համար։  

Ծածկագիր. BOES20180312002 
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Իսպանական ընկերությունն առաջարկում է օրգանական ջեմեր և գաստրոնոմիական 
թանձրուկներ տարածման  ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Իսպանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է օրգանական ջեմերի 
գաստրոնոմիական թանձրուկների արտադրության, փաթեթավորման և 
առևտրականացման ոլորտում, մասնավորապես, այն առաջարկում է՝  ծիրանի, ելակի, թզի, 
դառը նարնջի ձեռագործ ջեմեր և  գաստրոնոմիական տոմատի թանձրուկ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ՝ իր ապրանքները Եվրոպայում և դրանից դուրս առևտրականացնելու 
համար։  

Ծածկագիր. BOES20180312002 

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է կաթնամթերք, որի հիմքում բնական կաթն է, 
փնտրում է տարածման համաձայնագրեր Եվրոպայում։  

Իսպանական ընկերությունն արտադրում և առևտրականացնում է կաթնամթերք, օրինակ՝ 
մաքուր այծի պանիր, յոգուրտ, կաթնային կոկտեյլ կամ կաթի փոշի՝ հարստացված օմեգա 3-
ով և հակաօքսիդանտներով։ Ընկերությունն արտադրում է առողջարար ապրանքներ, որոնք 

հիմնված են կենդանական սննդի բնական բարելավման վրա։ Ընկերությունը փնտրում է 
տարածման համաձայնագրեր՝ իր արտադրանքը Եվրոպայում ներկայացնելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BOES20180327001 

 
 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Ռումինական ընկերությունը ցանկանում է հանդես գալ  իբրև առևտրային գործակալ՝ 
Ռումինիայում և Բալկաններում մասնագիտացված սնունդ արտադրողների համար 

Ռումինական առևտրային ընկերությունը փնտրում է երկարատև համագործակցություն 
բարձրորակ մասնագիտացված սնունդ՝ դելիկատեսներ արտադրողների և սննդի 
ծառայություններ մատուցող արդյունաբերությունների  հետ, որոնք ցանկանում են 
գեներացնել արտահանման վաճառքը Ռումինիայում և/կամ Բալկաններում՝ առևտրային 
համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունը իբրև վաճառքի գործունեություն, կարող է 
տրամադել նաև մարքեթինգային ծառայություններ։  

Ծածկագիր. BRRO20180412001 
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Շվեդական ՓՄՁ-ն փնտրում է սպիտակուցներով հարուստ, քիչ շաքարավազ պարունակող 
վարսակի արտադրանք  

Շվեդական ՓՄՁ-ն փնտրում է տարբեր տեսակի պատրաստի վարսակի շիլա։ Պահանջվող 
արտադրանքը պետք է հարուստ լինի սպիտակուցներով, քիչ շաքարավազ պարունակի, 
ամբողջովին բուսական լինի և չպարունակի լակտոզա։ Ընկերությունը փնտրում է 
արտադրական համաձայնագրեր,  և  արտադրանքի ամսական նախնական քանակը պետք է 
լինի 10 000 միավոր՝ յուրաքանչյուրը՝ 250 գրամ։ 

Ծածկագիր. BRSE20180329001 

 

Մասնավոր պիտակով բուսական և/կամ գլյուտեն չպարունակող էկոլոգիական սալիկներ են 
որոնվում օրգանական ոլորտում գործող լեհական ընկերության կողմից` արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Լուեր Սիլեսիա տարածաշրջանում գտնվող լեհական ընկերությունը վաճառում է օրգանական 
սնունդ և ցանկանում է ընդլայնել իր պորտֆելը 2 էկոլոգիական նախուտեստներով՝ մյուսլի 
սալիկ և շոկոլադե բաունտի սալիկ, առանց գլյուտեն սալիկ՝ մյուսլի կամ հումք։ Ընկերությունը 
փնտրում է արդեն պատրաստի արտադրանքի մատակարարներ՝ արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

 Ծածկագիր. BRPL20170215001 

 

Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Փոքր իտալական բիզնեսը, որը գործում է տեքստիլ արհեստների ոլորտում, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ՝ իր էկո-տպագիր գործվածքների և կրեատիվ կարի արտադրանքի համար 

Իտալական ընկերությունը, արն արտադրում է կրեատիվ կարի արտադրանք («գոգնոցներ» 
կերամիկայի և թեյի աքսեսուարների համար) և շարֆեր՝ կիրառելով էկո-տպագրության 
տեխնիկան, առաջարկում է բարձրորակ նյութերից պատրաստված 100%-անոց ձեռագործ 
իտալական արտադրանք՝ տարածման ծառայությունների ներքո տարբեր գործընկերների 
(տեղական դիստրիբյուտորներ բարձր թիրախ կամ դիմացկուն հագուստի ոլորտից, 
կերամիկայի հետ աշխատելու համար նախատեսված գոգնոցեր, թեյի աքսեսուարների 
դիտրիբյուտորներ) հետ համագործակցելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BOIT20180326001 

Նեոպրենից ապրանքներ արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է առևտրի 
միջնորդներ 

 
Ուկրաինական ՓՄՁ-ն, որը լավ հայտնի է տեղական շուկայում 2007 թվականից, նախագծում և 
արտադրում է նեոպրենից  ջրասուզակների հագուստ, սինգլեթներ (ներքնազգեստ մայկաներ), 
բաճկոններ, շորտեր, բալակլավաներ, գուլպաներ, ձեռնոցներ, նեոպրենից այլ աքսեսուարներ։ 
Ընկերությունը ցանկանում է արտահանել իր արտադրանքը օտարերկրյա շուկաներ և 
փնտրում է տարածման ծառայություններ և առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

 
Ծածկագիր. BOUA20180324001 

Գործվածքներ արտադրող իտալական ընկերությունը հետաքրքրված է օտարերկրյա 
նորաձևության բրենդների հետ արտադրական համաձայնագրերով 

Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  դրսի  բրենդների համար գործվածքների 
արտադրության ոլորտում, հետաքրքրված է նորաձևության օտարերկրյա բրենդների հետ 
արտադրական համաձայնագրերով։ Գործընկերները կարող են լինել ցանկացած երկրից։  

Ծածկագիր. BOIT20180409001 

 

Հունգարական ընկերությունը  որն արտադրում է պրեմիում դասի պատրաստի հագուստ, 
փնտրում է գործընկերներ 

Հունգարական ընկերությունը, որն արտադրում է պրեմիում դասի պատրաստի հագուստ, 
սպորտային և աշխատանքային հագուստ, ցանկանում է համագործակցել տեքստիլ 
արդյունաբերության ոլորտի աշխատակիցների հետ՝ ենթապայմանագրային համաձայնագրի 
ներքո։  

Ծածկագիր. BOHU20180301001 

Կանանց և երեխաների բրենդային նորաձևության ոլորտում մասնագիտացած պորտուգալական 
կայուն դիզայնի ապրանքանիշ ունեցող ընկերությունը փնտրում է մեծածախ վաճառքի նոր 

գործակալներ և դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում  

mailto:info@eenarmenia.am


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/ 

7 

 
 

 

Պորտուգալական ընկերությունը ստեղծում է նորաձև ապրանքներ կենսունակ սկզբունքներով 
և սերտիֆիկացման ստանդարտներով՝ թիրախավորելով միջին-բարձր սեգմենտը։ 
Հավաքածուները ամբողջովին նախագծվում և արտադրվում են տանը, 10%-ը՝ 
Պորտուգալիայում և 20%-ը՝ Եվրոպայում։ Ընկերությունը փնտրում է  առևտրային 
գործակալության/տարածման ծառայություններ ողջ աշխարհում՝ հետաքրքրված լինելով 
տեղական գործընկերների հետ  մանրածախ առևտրի համագործակցությամբ, ովքեր նաև 
ուսումնասիել կամ ցանկանում են դա անել՝ ուսումնասիրել մանրածախ խանութները 1 մլն․ 
բնակչություն ունեցող քաղաքներում։ 

Ծածկագիր. BOPT20180207001 

 

Մանկական հագուստ արտահանողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Պերուական ընկերությունը, որը փորձառություն ունի մանկական հագուստի արտադրության 
և տարածման ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում։Ընկերությունն 
առաարկում է 100%-անոց պերուական բամբակից բարձրորակ արտադրանք՝ առավել 
պահանջկոտ հաճախորդների կարիքները և պահանջները բավարարելու նպատակով: 

Ծածկագիր. BOPE20170810002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռումինական  դիստրիբյուտոր հանդիսացող ՓՄՁ-ն փնտրում է հագուստ արտադրողներ կամ 
մատակարարներ՝ տարածման համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ՓՄՁ-ն մշակել է հագուստի տարածման կայացած ցանց՝ տեղական և 
օտարերկրյա մատակարարների համար։ Ընկերությունն ունի բավականին մեծ 
պահեստներ։Բացի իր սեփական արտադրանքից  (հիմնականում վերնաշապիկներ և 
բաճկոններ), ընկերությունը ցանկանում է հանդես գալ իբրև դիստրիբյուտոր՝ գործընկերոջ 
ապրանքները տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո վաճառելու 
նպատակով։ 

Ծածկագիր. BRRO20170309001 
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Պորտուգալական առևտրային գործակալությունը տեքստիլի ոլորտից առաջարկում է 
ներկայացման և ենթապայմանագրային ծառայություններ 

Պորտուգալական գործակալությունը լավ ներկայացված է պորտուգալական տեքստիլի 
նախագծման և արտադրության ոլորտում իր աութսորսինգային հմտություններով և բարձր 
վարկանիշով: Այն այժմ փնտրում է ընկերություններ, որոնք ցանկանում են մշակել նոր 
հավաքածուներ՝ առավելագույնս օգտագործելով պորտուգալական ընկերությունների 
արտադրական ռեսուրսները և հնարավորությունները: Ընկերությունը ցանկանում է 
համագործակցել առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BRPT20180319002 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռուսական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների  կամ 
արտադրական համաձայնագրերի  ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռուսական ընկերությունը Տոմսկի տարածաշրջանից, որը մասնագիտացած է փայտի 
արտադրության կամ փայտյա տների շինարարության (սոճի, մայրի, խեժափիճի) ոլորտում, 
փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների կամ արտադրական 
համաձայնագրեր կնքելու նպատակով։ 

 
Ծածկագիր.   BORU20180301001 

Նորարարական և շարժական միկրո տներ արտադրող լատվիական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է ենթապայմանագրային համաձայնագրեր 

 
Լատվիական ընկերությունը, որն արտադրում է եզակի դիզայնով փոքր շարժական տներ՝ 
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պատրաստված ապակյա մանրաթելերից, փնտրում է դիստրիբյուտորներ։ Ընկերությունը 
փնտրում է նաև ենթապայմանագրային համաձայնագրեր այն ընկերությունների հետ, որոնք 
գործում են բնակարանների վաճառքի ոլորտում։  Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, 
որոնք գործում են բնակարանային ծառայությունների մատուցման ոլորտում։ Տներն 
ամբողջովին կահավորված են պատվերով արված ինտերիերով և էքստերիերով, պատրաստ 
են օգտագործման համար և կարող են տեղադրվել գրեթե ցանկացած վայրում։ 

Ծածկագիր.   BOLV20180423001 

Փայտյա դռներ արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է տարածման 
ծառայությունների և առևտրային գործակալության համաձայնագրեր 

Ուկրաինական ընկերությունն արտադրում է ստանդարտ չափերի բարձրորակ փայտյա 
դռներ ինտերիերի և էքստերիերի համար՝ նաև հաճախորդի պահանջարկով։ Արտադրանքը 
պատրաստված է եղևնուց, սոճուց և կաղնուց։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման 
ծառայությունների ներքո համագործակցություն: Գործընկերները կարող են լինել 
մասնավորապես վերավաճառողներ և մասնագիտացված խանութներ կամ 
գործակալություններ, որոնք կապ ունեն շինարարական ընկերությունների հետ։ 
Ընկերությունը փնտրում է տարածման կամ առևտրային համաձայնագրերի 
ծառայություններ։  

Ծածկագիր. BOUA20180318001 

Էստոնական ՓՄՁ-ն փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ գործակալներ՝ 100% նորարարական, 
վերամշակված նյութերի համար 

Էստոնական ՓՄՁ-ն փնտրում է առևտրի միջնորդներ (դիստրիբյուտորներ, գործակալներ)  
նորարարական շինանյութերի համար, որոնք 100% վերամշակված են և 100% վերամշակելի։ 
Կիրառման ոլորտներն են՝ ակուստիկ պատեր, ձիասպորտի շինարարություն, հատակի 
տախտակներ, ցանկապատեր, այգեգործություն և շատ այլ ոլորտներ։ 

 Ծածկագիր.  BOEE20170319001 

 

Ֆրանսիական ձեռնարկությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ֆրանսիական ձեռնարկությունը, որը մասնագիտացած է կաղնու կեղևից պատրաստված 
էկոլոգիական մեկուսացնող նյութերի արտադրության ոլորոտում, արտադրում է մաքուր 
ձգված կաղնու կեղևից վահանակ՝ նախատեսված ցանկացած տիպի շինության ինտերիերի 
աշխատանքների և ֆասադների համար։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր 
գործընկերներ Եվրոպայում, որոնք փորձ ունեն շինարարության և/կամ բնական մեկուսիչ 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

նյութերի ոլորտում։ 

Ծածկագիր.   BOFR20170914001 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է սարքավորումներ արհեստանոցների համար, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է սարքավորումներ արհեստանոցների 
համար (ատաղձագործական նստարաններ, նստարաններ մեխանիկայի համար, ծալովի 
նստարաններ, աստիճանավոր սանդուղքներ, տանիքային աստիճաններ, բարձրացնող 
սարքավորումներ, վագոնիկներ, գիպսակարտոնի հետ աշխատելու գործիքներ, դարբնոցային 
գործիքներ), փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնք հայտնի են սարքավորումների ոլորտում։  

Ծածկագիր.  BOFR20170616001 

Թուրքական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ 

Թուրքական ընկերությունը, որը գտնվում է Անկարայում, մասնագիտացած է 
շինարարության և ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Այն փնտրում է համատեղ 
ձեռնարկություն՝ համատեղ շինարարական տենդերների համար։ Ընկերությունը նաև 
զբաղվում է էլեկտրական․ շինարարական և ակուստիկ նյութերի ներմուծմամբ, տարածմամբ 
և ներկայացմամբ ու արդեն աշխատում է Եվրոպական երկրների հետ։ Ընկերությունը բաց է 
տարածման համաձայնագրերի համար։  

Ծածկագիր.   BRTR20180323001 

Պորտուգալական ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ՝ վերականգնվող էներգիայի 
նորարարական արտադրանքի համար 

Պորտուգալական ընկերությունը, որը գործում է վերականգնվող էներգիայի  (քամի և 
արևային) և  էներգաարդյունավետության ոլորտում, փնտրում է համագործակցություն 
(առևտրային գործակալության համաձայնագրեր և/կամ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր) այլ ընկրությունների հետ, որոնք ունեն էներգիայի նորարարական 
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H2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020 - Հունական Փոխանցման համակարգի օպերատորը (TSO) 
փնտրում է այլ TSO գործընկերներ, ովքեր հատկապես հետաքրքրված են կրիտիական 
ենթակառուցվածքներին ուղղված համակցված ֆիզիկական և կիբեր սպառնալիքների 

մեղմացման, կանխարգելման, հայտնաբերման և արձագանքման ոլորտներով։ 

Հունական փոխանցման համակարգի օպերատորը (TSO) ստեղծում է կոնսորցիում՝ H2020 SU-
INFRA01-2018-2019-2020 մրցույթին մասնակցելու նպատակով։ Ընկերությունը փնտրում է այլ 
TSO  ընկերություններ այլ հետազոտական համագործակցության նպատակով՝ նպատակ 
ունենալով մշակել տեղադրման կոնկրետ մոտեցման մշակում, որն ուղղված կլինի 
կրիտիկական գործոններին, որոնք կարիք ունեն նպաստել առկա կամ ապագա, հանրային 
կամ մասնավոր, միացված և փոխկապակցված ուժերի և բաշխման սարքերի, գործարանների և 
համակարգերի ապահովությանը։ 

Ծածկագիր. RDGR20180508001 

 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 
 

 

լուծումներ/ապրանքներ և փնտրում են դրանց համար առևտրականացում և տարածում։  

Ծածկագիր. BRPT20180419001 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ծրագրային ապահովման ծառայություններ են առաջարկվում խորվաթական ընկերության 
կողմից՝ ծառայությունների մատուցման կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Ծրագրային ապահովման ոլորտում գործող խորվաթական ընկերությունն առաջարկում է իր 
ծառայությունները ենթապայմանագրային կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի 
ներքո՝ տարբեր ոլորտների ընկերությունների համար, ցանկալի է GRS (կառավարում, ռիսկ և 
համապատասխանություն), ապահովագրություն, ֆիսկալիզացիա, տուրիզմ/գույքի 
կառավարում։ 

Ծածկագիր. BOHR20170223002 

Խորվաթական լաբորատոր տեղեկատվության կառավարման համակարգ և աուդիտ, 
համապատասխանության ծրագրեր են առաջարկվում՝ տարածման ծառայությունների և 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ծրագրեր մշակող խորվաթական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ իր կողմից 
մշակված համակարգչային ծրագրի համար՝ լաբորատոր կառավարման համակարգ և աուդիտ 
և համապատասխանություն: Ընկերությունը նպատակ ունի համագործակցել՝ տարածման 
ծառայությունների և առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

Ծածկագիր. BOHR20170224001 

Մալթական ՓՄՁ-ն, որն առաջարկում է մեծ տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծություն, IoT 
անվտանգության համակարգեր, փնտրում է ավտոմատացման լուծումներ՝ առևտրային 

համագործակցության համար 

Մալթական ՓՄՁ-ն առաջարկում է IoT լուծումներ, որոնք  խիստ ճկուն և հարմարվող են՝ 
նույնիսկ առավել պահանջկոտ և տվյալների ինտենսիվ IoT սցենարները սպասարկելու  
համար, ինչպես նաև տարբեր տեսակի սենսորներից տվյալներ հավաքելու և վերլուծելու 
կարողություն ունեն: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր ցանկանում են կիրառել 
նորարարական և հարմարեցված լուծումները արտադրողականության արդյունավետության 
օպտիմիզացիան՝ հատկապես արդյունաբերության 4.0 սցենարների շրջանակներում։ 
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Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

Ծածկագիր. BOMT20180430001 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայություններ կամ համատեղ ձեռնարկություն 

Միացյալ Թագավորությունում, Դանիայում և ԱՄՆ-ում գործող դիստրիբյուտորակա 
ընկերությունը գործում է տների ավտոմատացման և սմարթ էներգիայի ապրանքների 
ոլորտում, ցանկանում է ընդլայնել իր ապրանքների պորտֆելը՝ աշխատելով այն 
գործընկերների հետ, ովքեր կարող են մատակարարել կամ ծրագրային (software) կամ 
ապարատային (hardware) ապրանքներ, որոնք նախատեսված են սմարթ էներգիայի, 
էներգախնայողության և տների ավտոմատացման համար։ Ընկերությունը ցանկանում է 
համագործակցել տարածման ծառայությունների կամ համատեղ ձեռնարկություն հիմնելու 
միջոցով։ 

Ծածկագիր. BRUK20170316001 

Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Թունիսյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ջրիմուռներից արտադրանքի և 
կոսմետիկայի  արտադրության բնագավառում, ցանկանում է ատևտրայնացնել իր 

արտադրանքը 

Թունիսյան ընկերությունը, որն արտադրում է ջրիմուռներից արտադրանք, փնտրում է 
համաձայնագրեր՝ սպիրուլինային և  կոսմետիկ արտադրանքների տարածման համար, 
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որոնք հիմնականում թերապևտիկ նշանակություն  ունեն։ Ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ՝ գեղեցկության և առողջարանային ոլորտներից։ 

Ծածկագիր. BOTN20160921001 

Սիցիլիայում գտնվող իտալական սպունգի գործարանը փնտրում է գործակալներ և 
դիստրիբյուտորներ 

Սիցիլիայում հիմնված իտալական ընկերությունը, որն արտադրում է սպունգ, մշակում և 
արտահանում է բարձրորակ ծովային սպունգներ՝ Միջերկրական արշիպելագից, որոնք 
մեղրամոմի տեսք ունեն։ Ընկերությունը փնտրում է որակավորված գործընկերներ՝ սպունգի  
վաճառքի և տարածման համար։ 

Ծածկագիր. BOIT20170206001 

 

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է տարածման համաձայնագրեր 

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է տարածման համաձայնագրեր Գերմանիայի, 
ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Իտալիայի, Բրազիլիայի և այլ երկրների դիստրիբյուտորների հետ՝ 
իր կողմից արտադրվող բնական կոսմետիկայի արտահանման  նպատակով։  

Ծածկագիր. BOES20180220002 
 

Կիպրոսյան մեծածախ վաճառողը փնտրում է առողջարար և թերապևտիկ կոսմետիկայի 
դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

Հունական թերապևտիկ և առողջարար կոսմետիկայի  (ձիթապտղի յուղ) կիպրոսյան 
էքսկլյուզիվ ներկայացուցչիը փնտրում է առևտրի միջնորդավորված ծառայություններ 
Միացյալ Թագավորությունում և այլ երկրներում։ Այն նաև փնտրում է հնարավոր 
գործընկերներ՝ առևտրային գործակալության, ինչպես նաև տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BOCY20170714001 

Դեղագործություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Որոնվում են դիստրիբյուտորներ հատուկ  հատկություններով օժտված աչքի ներքին 
հյուսվածքների համար նախատեսված նորարարական աչքի կաթիլների համար 

Իտալական ընկերությունը, որը դեղագործության ոլորտում ունի շուրջ 40 տարվա փորձ, և 
մասնագիտացած է ակնաբուժության բնագավառում, մշակել և պատենտավորել է հատուկ 
աչքի կաթիլներ, որոնք ի վիճակի են անցնել եղջերաթաղանթից այն կողմ և վիտամինները 
հասցնել աչքի ներքին մաս։ Ընկերությունը փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ, 
ովքեր կկարողանան աջակցել այդ ապրանքների ներկայացմանը օտարերկրյա շուկաներում։ 

Ծածկագիր. BOIT20180312001  

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է առողջապահական արտադրանք՝ 
տարածման կամ համատեղ համաձայնագրի ներքո իր կողմից մշակված համակարգչային 

ծրագիրը փորձարկելու համար   

Ընկերությունը Միացյալ  Թագավորությունից մշակել է առողջապահական հարթակ՝ 
հիվանդների հետ ցանցային աշխատանքի, ուսուցման և կարևոր նպատակների համար։ 
Ծրագիրն արդեն հասանելի է Google Play-ում։ Ծրագիրը ստեղծում է շարժական 
առողջապահական հարթակ, որը կապում է մարդկանց առողջապահական և խնամքի 
ռեսուսների, ֆորումների, մրցույթների և տեղական առողջության աջակցության 
ծառայությունների հետ: 

Ծածկագիր. BOUK20170422001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Տարածման, մարքեթինգի և վաճառքի ոլորտում գործող իսրայելական ընկերությունը փնտրում է 
տարածման ծառայություններ/առևտրային գործակալության համաձայնագրեր 

Իսրայելական ընկերությունը, որը մեծ փորձ ունի դեղագործական ապրանքների, 
սարքավորումների,  սննդային հավելումների, ատամնաբուժական կոսմետիկայի վաճառքի և 
մարքեթինգի ոլորտում, այս ապրանքների համար փնտրում է արտադրողներ։ Արտադրանքը 
նախատեսված է դեղագործական և սպառողական առողջապահության ոլորտներում 
տարածման  համար և կարող է ներկայացված լինել ընկերության կամ մասնավոր պիտակի 
ներքո։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

Ծածկագիր. BRIL20180207001 

 

Քաթարում գտնվող բշժկական սարքավորումների առևտրով զբաղվող ընկերությունը փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ 

Քաթարում գտնվող բշժկական սարքավորումների առևտրով զբաղվող ընկերությունն արդեն 
աշխատում է հետևյալ ոլորտներում՝ (վիրաբուժություն, անզգայացում, Ob/Gyn 
(մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա)) մանկաբուժություն, վարակի վերահսկում, մթնոլորտի 
հսկողություն և սպառման առարկաներ:Ընկերությունը  ցանկանում է ընդլայնել բժշկական 
սարքավորումների մատակարարման պորտֆելը Քաթարում։ Այն փնտրում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

Ծածկագիր. BRQA20180423001 

Բժշկական խումբը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է բժշկական, վիրաբուժական կամ 
հիվանդանոցային սարքավորումներ արտադրողների, ովքեր ցանկանում են մուտք գործել 

Միացյալ Թագավորության և Եվրոպական շուկաներ։ 

Բժշկական խումբը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է նոր գործընկերներ՝ նպատակ 
ունենալով ընդլայնել և ամողջական դարձնել բժշկական, վիրաբուժական, գիտական, 
հիվանդանոցային սարքավորումների և սպառողական ապրանքների իր պորտֆելը։ 
Հետաքրքրված կողմին այն առաջարկում է առևտրային գործակալության և/կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

 Ծածկագիր. BRUK20180208001 
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Այլ ոլորտներ 
 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է մասնագիտացված կահույք և 

սարքավորումներ, փնտրում է գործընկերներ  

Ուկրաինական արտադրողը, որն արտադրում է չժանգոտվող պողպատից պատրաստված 
մասնագիտացված կահույք և սարքավորումներ՝ նախատեսված 
արդյունաբերական/առևտրային օգտագործման համար, փնտրում է գործընկերներ՝ իր 
արտադրանքը միջազգային շուկայում տարածման համաձայնագրերի ներքո խթանելու 
համար։ Սարքավորումները կարող են կիրառվել հասարակական սննդի կետերում, 
առևտրում և այն տարածքներում, որտեղ սանիտարական օրենսդրության կանոնները 
պարտադիր են։ 

Ծածկագիր. BOUA20180222003 

Կենդանական կերի կայուն հավելումներ արտադրող հոլանդական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Հոլանդական ընկերությունը մշակում  և արտադրում է  կենդանական կերի հավելումներ, 
ինչպես օրինակ  բուտիրատի գաղափարները՝ հակաբիոտիկ աճի խթանողներին 
փոխարինելու համար։ Ընկերությունը նաև արտադրում է դանդաղ արձակվող (ծածկված) 
ուրեա, որպես սոյայի սպիտակուցի փոխարինիչ և կաթնատվության բարձրացման համար։ 
Դրանց քաղցրացուցիչները, որոնք հիմնված են բուսական տաումատին սպիտակուցի վրա, 
խթանում են կենդանիների ախորժակը և բարելավում կերի ընդունումը։ Ընկերությունը 
փնտրում է բիզնես գործընկերներ բոլոր երկրներում՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BONL20180423001 

Իտալիայում գտնվող ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության և/կամ 
տարածման, և/կամ համատեղ ձեռնարկության հիմնման համաձայնագրեր 

Իտալական ՓՄՁ-ն մշակել և պատենտավորել է ջերմային ափսե՝ չինական ոսկրային 
ճենապակուց։ Ի տարբերություն ավանդական տաքացնող  քարերի, նոր ջերմային ափսեն 
կարող է կիրառվել բոլոր սննդատեսակների համար, ներառյալ՝ ձուկ, մակարոնեղեն, պիցցա։ 
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Այն սննդի հետ շփման դեպքում առավել ապահով ու արդյունավետ է, պրակտիկ և նրբագեղ, 
քան կերակուրը տաքացնող քարը։ ՓՄՁ-ն փնտրում է առևտրային 
գործակալության/տարածման/համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրեր այն 
ընկերություններին, որոնք մասնագիտացած են HORECA (Հյուրանոց, ռեստորան, սրճարան)  
կամ  տնային աքսեսուարների կամ լայնամասշտաբ մանրածախ ցանցերի շուկայում։ 

Ծածկագիր. BOIT20170421002 

 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ այգու համար նախատեսված 
ապրանքների համար 

Լեհական ընկերությունն արտադրում է այգու խնամքի համար նախատեսված ապրանքներ։ 
Այն փնտրում է նմանատիպ ապրանքների դիստրիբյուտորներ։ Ընկերությունն առաջարկում 
է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

Ծածկագիր. BOPL20180327005 

  

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է թեք նրբատախտակ և պաստառներ՝  
աթոռների նոր տեսականի արտադրելու համար 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը մասնագիտացած է մի շարք բարդ 
միջավայրերի համար կահույքի արտադրության բնագավառում, աթոռների իր նոր 
տեսականու համար փնտրում է արտադրող գործընկերներ, ովքեր արտադրում են թեք 
նրբատախտակ և պաստառներ։ Արտադրողը պետք է տրամադրի BS EN 15373: 2007 կահույք։  

Ծածկագիր. BRUK20170620001 

Հոլանդական դիստրիբյուտորը փնտրում է նորարարական ապրանքներ 

Ընկերությունը, որը հիմնված է Նիդերլանդներում, ունի վերջնական սպառող հանդիսացող 
վարակի կանխարգելման մանրէաբանների, մաքրման և բուժման մասնագետների ամուր  
ցանց։ Նրանց հաճախորդները հիմնականում հիմնված են առողջապահական և երկարատև 
խնամքի հաստատություններում։ ՓՄՁ-ն փնտրում է նորարարական ապրանքներ, քանի որ 
ցանկանում է ընդլայնել իր պորտֆելը՝ հիգիենայի և ախտահանման ոլորտներում։ Այն 
առաջարկում է իր ծառայությունները՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցելու նպատակով։ 
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Ծածկագիր. BRNL20180102001 

Կենցաղային  և դեկորատիվ կերամիկա  արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է 
հումքի մատակարարներ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ընկերության նախագծմամբ արված 
ձեռագործ կենցաղային և դեկորատիվ կերամիկայի լայն տեսականու արտադրության 
ոլորտում, փնտրում է միջազգային բիզնես գործընկերներ, ովքեր կտրամադրեն պահանջվող 
հումքը արտադրական գործընթացների համար։ Համագործակցությունը պետք է հիմնված 
լինի արտադրական համաձայնագրերի վրա։ 

Ծածկագիր. BRRO20171215001 

Իսրայելական ընկերությունը փնտրում է որակյալ հումք արտադրողներ՝ կերի 
արդյունաբերության համար երկարատև համատեղ ձեռնարկություն հիմնելու նպատակով 

Իսրայելական ընկերությունը լավ հայտնի է կերի և սննդի տեղական շուկայում և ունի 
հաստատված լայնածավալ առևտրային կապեր՝ ամենամեծ իսրայելական կերային 
գործարանների հետ:Ընկերությունը հիմնականում զբաղվում է կերի համար բույսերի վրա 
հիմնված սովորական և օրգանական հումքի և կենդանական ծագման (ոչ կաթնասուն) հումքի 
վրա հիմնված նյութերով։Ընկերությունը ցանկանում է հանդես գալ իբրև առևտրային 
գործակալ՝ իսրայելական շուկայում: 

Ծածկագիր. BRIL20161116002 

 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 
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                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Բազմաշերտ բակտերիաների  MRSA- ի բուժում 

Գերմանական համալսարանն առաջարկում է ալկալոիդների ածանցյալներ, որոնք գործում են 
բազմաշերտ MRSA բակտերիաների դեմ։ Դրանք ցույց են տվել հզոր հակաբակտերիալ 
արդյունք, դրանով իսկ ճնշելով դիմադրության ձևավորումը։ Հայտնաբերողներն առաջարկում 
են լիցենզիա և տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր։ 

  Ծածկագիր. BRIL20161116002 

Սառեցման և յուղման հետ կապված հեղուկի հատկությունների  օպտիմալացում  

Չեխական համալսարանի հետազոտական թիմն օպտիմալացնում է հեղուկի  սառեցման և 
յուղման հատկությունները մեքենայացման գործընթացներում։ Առաջարկվող լուծումը հիմնված 
է բնական նանոմասերի օգտագործման վրա, որպեսզի խթանի բակտերիաների աճը և 
վերարտադրությունը, բարձրացնի շփման և հակահամաճարակային հեղուկի 
հատկությունները։ Գիտնականները փնտրում են արտադրող հովացուցիչներ և քսուքներ 
արտադրող գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են նման բարելավված հեղուկների 
արտադրությամբ՝ լիցենզիոն համաձայնագրի ներքո։ 

Ծածկագիր. TOCZ20161107001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Ֆրասնիական ընկերությունը փնտրում է կայուն, ճկուն և անջրանցիկ նյութեր՝ բացօթյա 
սպորտային սարքավորումների համար 

Ֆրանսիական մեծ ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բացօթյա սպորտային 
սարքավորումների արտադրության ոլորտում, փնտրում է դիմացկուն, ճկուն անջրանցիկ 
նյութեր, որոնք կարող են օգտագործվել այդ ոլորտում՝ շրջակա միջավայրի ազդեցությունն 
այդ ոլորտում նվազեցնելու նպատակով։ Ապրանքը պետք է ունենա հայեցակարգի 
լաբորատոր ապացույց և  կարող է վերջերս շուկայահանված լինել: Ընկերությունը փնտրում է 
լիցենզիոն կամ տեխնիկական համագործակցություն։    

Ծածկագիր. TRFR20180420001 

Որոնվում է լուսարձակման այրման արգելակիչ տեխնոլոգիա՝ մաշկի համար նախատեսված 
քսուքում որպես բաղադրիչ կիրառելու համար 

ՓՄՁ-ն Միացյալ Թագավորությունից, որն ունի մաշկի խնամքի քսուքների շարք, փնտրում է 
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համագործակցություն՝ իր տեխնիկական բնութագրերը բարձրացնելու, ինչպես նաև ուղիղ 
կամ աննուղակի պայթած պայթունավտանգ գազերի, լույսերի կամ ջերմային ռադիացիաների 
լուսարձակման հետևանքով առաջացած այրվածքները նվազեցնելու նպատակով։ 
Ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն՝ առևտրային համաձայնագրերի ներքո  
արտադրանքի ինտեգրման համար, լիցենզոն պայմանագիր՝ գոյություն ունեցող ստուգված 
տեխնոլոգիաների օգտագործման իրավունքները փոխանցելու համար: Ընկերությունը 
փնտրում է նաև տեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր՝ առևտրականացմանն 
աջակցելու նպատակով։ 

                                                                                          

Ծածկագիր. TRUK20180416002 
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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 հունիս, հուլիս, օգոստոս  ամսիսների 
ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 
 

 

Հունիս 

07/06/2018 Innovat&Match 2018                                                                                                              Bologna 

(Italy) 

Նախաձեռնությունը խթանում է տեխնոլոգիական համաձայնագրերի, հետազոտական 

նախագծերի և հետազոտողների ու ձեռնարկատերերի միջև անդրազգային 

համագործակցության ստեղծմանը։ 

Innovat&Match 2018-ի հիմնական թեմաները․ 

 

 ԳՅՈՒՂՄԹԵՐՔ 

 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 

 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ 

 ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՄԵԽԱՏՐՈՆԻԿԱ ԵՎ ՄՈՏՈՐԻՍՏԻԿԱ։ 
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Հուլիս 

28/06/2018 Torino Fashion Match 2018 B2B                                                                                                 

TURIN (Italy) 

Համագործակցության հաստատման այս միջոցառումն ուղղված է տեքստիլի և 
նորաձևության արդյունաբերությանը, որտեղ տեքստիլի և նորաձևության բլոկչեյնում 
գործող ընկերությունները՝ նորաձևության դիզայներները, գործակալները և 
գնորդները, արտադրողնեը, դիստրիբյուտորները և բրենդները կարող են հանդիպել 
պոտենցիալ բիզնեսների և տեխնոլոգիական գործընկերների հետ՝ նպատակ 
ունենալով հաստատել երկարատև միջազգային համագործակցություն՝ 
նորարարության և աճի համար։ 

https://torino-fashionmatch-2018.b2match.io/home  

04/07/2018 NANOTEXNOLOGY 2018 Matchmaking Event                                                                                

Thessaloniki (Greece) 

Համագործակցության հաստատման այս միջոցառման հիմնական թեմաներեն են․ 

1. Օրգանական էլեկտրոնիկա 

2. Պլազմմոնիկա 

3. Ֆոտոնիկա 

4. Էներգիա 

5. Բիոէլեկտրոնիկա 

6. Նանոինժեներիա 

7. Նանո շինարարություն 

8. Նանոբժշկություն 

9. Գրաֆեն 

10. Նանո նյութեր։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://torino-fashionmatch-2018.b2match.io/home
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Օգոստոս  

 

 

 

Վերոհիշյալ միջոցառումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն 

ստանալու համար խնդրում ենք դիմել ՁԵՑ Հայաստան: 

http://www.nanotexnology.com/index.php/matchmaking-b2b-event-forum  

04/07/2018 COSM'ING 2018 - International Cosmetic and Biotechnology Brokerage Event                 

Saint Malo  (France) 

Հետևյալ թեմաները կներկայացվեն հաղորդակցության և ֆլեշ բանակցությունների 4 

թեմատիկ սեսիաների միջոցով. 

• Բիո գործիքներ և բիո ինդիկացիա 

• Բիոարտադրանք 

• Բիո ակտիվ հավելումներ 

• Միկրոբիոմ և շրջափուլեր։ 

21/08/2018 gamesmatch@gamescom 2018 – Խաղային արդյունաբերության ոլորտին ուղղված 

համագործակցության հաստատման միջոցառում                                                                                                              

Cologne  (Germany) 

Այս միջոցառման ընթացքում ընկերությունները կներակայացնեն վերջին շրջանի 

իրենց արտադրանքն ու թողարկումները, ինչպես նաև կփնտրեն նոր ծրագրեր և 

գործընկերներ։  

https://gamesmatchgamescom2018.b2match.io/ 
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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
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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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