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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 
 

Սննդի ոլորտի իտալական ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալներ և 
դիստրիբյուտորներ 

Իտալական ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր հաճախորդների պորտֆելը։ Այն 
հետաքրքրված է խորտիկների ոլորտում գործող դիստրիբյուտորների հետ կամ Ho.Re.Ca 
(Հյուրանոց-Ռեստորան-Սրճարան) ոլորտում գործող գործակալների հետ 
համագործակցությամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00b3bb1d-c57d-46bd-80c1-1af5b811ebeb  
Ծածկագիր. BOIT20190418001 

Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է չրերի և ընկուզեղենի արտադրության 
ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և արտադրական համաձայնագրեր  

Բուլղարական ընկերությունը Հյուսիսային Բուլղարիայից  զբաղվում  է թարմ մրգերի, չրերի 
և ընկուզեղենի արտադրությամբ և մեծածախ վաճառքով։ Ընկերությունը եվրոպական 
երկրներում փնտրում է տարածման կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցություն ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6544a45-7e2d-4529-8d1e-9897ea46b5a8  
Ծածկագիր. BOBG20190425002 

Առողջարար խորտիկներ արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է 
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դիստրիբյուտորներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է կտավատի սերմերից պատրաստված 
չիպսեր, հաջողությամբ գործում է ուկրաինական սննդի շուկայում, սակայն ցանկանում է 
ընդլայնել իր արտահանումը, այդ իսկ պատճառով տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո փնտրում է երկարատև համագործակցության համար 
գործընկերներ ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e4f4e14d-5c8a-4188-8770-b86a581c8eee   

Ծածկագիր. BOUA20190312002 

Ֆրանսիական շոկոլադի ֆաբրիկան փնտրում է ներմուծողներ և դիստրիբյուտորներ 
նրբահամ շոկոլադների և հատկապես լիկյորով շոկոլադների համար  

Ֆրանսիական շոկոլադի ֆաբրիկան, որը գտնվում է Շամպայնում, որտեղ գտնվում են 
Ֆրանսիայի հայտնի խաղողի այգիները, արտադրում է շոկոլադների լայն տեսականի։ Այն 
հայտնի է շամպայնի շերտերի տեսքով լիկյորե շոկոլադներով և մասնավորապես շոկոլադե 
տեսականիով։ Ընկերությունը փնտրում է ներմուծողներ և դիստրիբյուտորներ ԵՄ և այլ 
երկրներում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c37594cf-2744-4dc6-b3e8-c7d802aea405    

Ծածկագիր. BOFR20180503001 

 

Կաթնամթերք արտադրող ռումինական ընկերությունը հետաքրքրված է արտադրական և 
ենթապայմանագրային համաձայնագրերով  

Ռումինական ընկերությունը միջազգային շուկային  առաջարկում է իր արտադրական 
կարողությունները յոգուրտի, կաթի, սերուցքի և այլ կաթնամթերքի համար։ Ընկերությունը 
հետաքրքրված է միջազգային համագործակցություն հաստատել արտադրական կամ 
ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո, ներառյալ  հնարավորություն՝ մասնավոր 
պիտակով արտադրանքի։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7541ac97-0f1b-462a-aa31-d0c0ed14ec76  
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Ծածկագիր. BORO20190204002 

 

Պաղպաղակ արտադրող կիպրոսյան ընկերությունը փնտրում է գործակալներ և 
դիստրիբյուտորներ  

Կիպրոսյան ընկերությունը, որը պաղպաղակ արտադրող ամենախոշոր ընկերություններից 
է կղզում, փնտրում է առևտրային գործակալներ, ինչպես նաև տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր՝ եվրոպական և այլ երկրների ընկերությունների հետ։ 
Հնարավոր գործընկերները և դիստրիբյուտորները  պետք է ներկայացնեն և վաճառեն 
կիպրոսյան ընկերության  բարձրորակ պաղպաղակն իրենց երկրներում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ab617b6-09d0-4a46-ba9d-466f22e91645   

Ծածկագիր. BOCY20171020001 

Ծածկագիր. BOES20190402002 

Օրգանական էքստրա առաջին քամվածքի մանզանիլլա զեյթունից ձեթ արտադրող 
իսպանական ընկերությունն առաջարկում է իր ապրանքների տեսականին՝ տարածման 

ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության ծառայությունների ներքո 

Օրգանական էքստրա առաջին քամվածքի զեյթունից ձեթ (EVOO) արտադրողն 
առաջարկում է իր ապրանքները  նրբաճաշակ տարաներով։ Ընկերությունն արտադրում է 
օրգանական ձեթ բարձր ստանդարտներով։ Այս ձեթը շահել է մի շարք մրցանակներ։ 
Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  կամ գործակալներ, ովքեր հետաքրքրված են 
ներկայացնել օրգանական մանզանիլլա ձեթի տեսականին սննդի շուկայում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8db6febf-07de-48d7-a781-77beab9d9f01  

Ծածկագիր. BOES20190402002 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 
Լեհական առևտրային ընկերությունը փնտրում է սննդի կիսաֆաբրիկատների 

մատակարարներ և առաջարկում է առևտրային և տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր 

Լեհական գործակալը, որը մասնագիտացած է սննդի և կիսաֆաբրիկատների առևտրի 
ոլորտում, առաջարկում է իր ծառայություններն օտարերկրյա գործընկերներին, ովքեր 
փնտրում են ներկայացուցիչներ լեհական շուկայում։ Մասնավորապես՝ հումք 
թխվածքաբլիթների, հրուշակեղենի և հացաբուլկեղենի համար։ Համագործակցությունը 
հնարավոր է առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aca50d23-48a9-473c-8c09-516856ebd123  
Ծածկագիր. BRPL20181108001 

Տեքստիլ արտադրություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Տեքստիլի ոլորտում գործող լեհական ընկերությունն առաջարկում է արտադրական 
կարողություններ՝ մասնավոր պիտակով և ասեղնագործության կամ լազերային մշակման 

ծառայություններ աութսորսինգային համաձայնագրի ներքո  

Լեհական ՓՄՁ-ն տեքստիլի ոլորտից, ունի ավելի քան 30 տարվա փորձ շուկայում։ 
Ընկերությունն արտադրում է հագուստի լայն տեսականի և փնտրում է նոր կապալառուներ։ "Cut 
Make Trim" ծառայությունը հնարավոր է  գործընկերոջ գործվածքից։ Պորտֆելը ներառում է 
հագուստներ տրիկոտաժից և գործվածքից՝ նախատեսված կանանց, տղամարդկանց և 
երեխաների համար, որոնք արտադրվում են կարուձևի ժամանակակից սենյակներում։ 
Ընկերությունն ունի ISO 9001:2009 սերտիֆիկատ։ Համագործակցությունը հնարավոր է 
արտադրական կամ աութսորսինգային համաձայնագրերի վրա։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96ac765b-9080-4c0c-8d78-643dd8346455  
Ծածկագիր. BOPL20190426001 

Թուրքական  տեքստիլի ոլորտի  ընկերությունը, որն արտադրում է համազգեստ և 
աշխատանքային հագուստ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ  

 
Թուրքական ընկերությունը, որը փորձառություն ունի տեքստիլ ապրանքների արտադրության 
ոլորտում, փնտրում է  դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ՝ իր նոր պորտֆելի 
մարկետինգի համար։ Ընկերությունը  գունային կոմբինացիաներով  կտորեղենի արտադրության 
ոլորտում լավ փորձ ունեցող արտադրող է։ Բարձրորակ նյութերը, լայն տեսականին և հատուկ 
կիրառության արտադրանքը արտադրողին դարձնում են գրավիչ  ողջ աշխարհի պոտենցիալ 
պատվիրատուների համար։ 

 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86937f4a-9063-466e-a5fc-8d9c2ffb3889  

Ծածկագիր. BOTR20180213001 

Ռումինական ընկերությունը փնտրում է գործակալներ՝ ինքնակարգավորվող, բազմակի ձևերով 
կարգավորվող և օրգանական կտորից երեխաներին գրկելու համար նախատեսված էրգոնիկ 

հարմարանքի համար 

Ռումինական ՓՄՁ-ն արտադրում է բազմակի ձևերով կարգավորվող, օրգանական կտորից 
պատրաստված երեխաներին գրկելու էրգոնիկ հարմարանք, երեխաներին փաթաթելու համար 
նախատեսված գործվածքներ և սլինգներ: Օրիգինալ դիզայնը և արտադրանքի հավելյալ 
կարգավորումներն արտացոլում են ընկերության զգուշավորությունը  երեխայի և գրկողի 
անվտանգության և հարմարավետության առումով, ինչպես նաև ընկերությունն ապահովում է 
արտադրանքի նորաձևությունը։ Ընկերությունը փնտրում է վերավաճառողներ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրի ներքո՝ իրենց ներկայությունը միջազգային շուկայում 
ընդլայնելու նպատակով։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6227a66-9bed-43cf-abc4-0f6d06ebb476   

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96ac765b-9080-4c0c-8d78-643dd8346455
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86937f4a-9063-466e-a5fc-8d9c2ffb3889
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6227a66-9bed-43cf-abc4-0f6d06ebb476
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Ծածկագիր. BORO20180227003 

 

 

Կանացի ներքնազգեստ արտադրող լեհական ընկերությունն առաջարկում է կանացի 
ներքնազգեստի հավաքածուների տեսականի և փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ 

 

Կանանց միջին չափի ներքնագեստ արտադրողը գտնվում է Լեհաստանի հարավ-արևելքում և 
փնտրում է միջազգային գործընկերներ, ովքեր ցանկանում են դառնալ այս ապրանքների 
գործակալներ/դիստրիբյուտորներ իրենց շուկայում։ Ընկերությունն առաջարկում է կանացի 
ներքնազգեստների լայն տեսականի, ներառյալ՝ կրծքկալներ, վարտիքներ, կապիչներ, գոտիներ, 
բոդիներ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d1f48de-6834-421a-8429-30fe427780c6 

 Ծածկագիր. BOPL20190404001 

 

Հագուտի արդյունաբերության ոլորտում գործող ալբանկան ընկերությունը փնտրում է 
արդյունաբերական արտադրողներ և դիստրիբյուտորներ  

 

Հագուտի արդյունաբերության ոլորտում գործող ալբանական ընկերությունն առաջարկում է 
բարձրորակ ստանդարտներ և որակի ծառայություններ՝ դիզայնի, նորաձևության և նորաձև 
հագուստի մշակման ոլորտում։ Ընկերությունն ունի 23 տարվա փորձառություն։ Այն կարող է 
ըստ գործընկերոջ ցանկության և նշված առանձնահատկությունների (և ոչ միայն) արտադրել 
հագուտի ցանկացած տեսակի նմուշներ՝ տարածման և արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d1f48de-6834-421a-8429-30fe427780c6
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a790385-a8a0-4f70-a46f-98d2a3f679c9    

 Ծածկագիր. BOAL20190423001 

Տեքստիլի ոլորտում գործող թուրքական ընկերությունը փնտրում է տարածման կամ 
արտադրական համաձայնագրեր 

1982 թվականին հիմնադրված թուրքական ընկերությունը շարունակում է իր գործունեությունը 
տեքստիլի ոլորտում։ Այն արտադրում է ցանկացած տիպի տեքստիլ արտադրանք, որը 
պահանջում է արդյունաբերությունը․ համազգեստից մինչև գովազդային տեքստիլ։ 
Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայություններ կամ արտադրական համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45cd73fa-7f55-4b74-ac89-8f3f45009cd7   

Ծածկագիր. BOTR20180326003 

 

Իտալական սկսնակ ընկերությունը, որը գործում է նորաձևության ոլորտում, արտադրում է 
ձեռագործ պայուսակներ և աքսեսուարներ՝ կիրառելով սմարթ վերամշակման գործընթացը  և 
փնտրում է գործընկերներ՝ արտերկրում ֆրանչայզի համաձայնագրի ներքո խանութ բացելու 

նպատակով  

Նորաձևության ոլորտում գործող իտալական նորարարական սկսնակ ընկերությունը 
մասնագիտացած է նորաձև ձեռագործ պայուսակների և աքսեսուարների արտադրության մեջ՝  
կիրառելով նոր սմարթ վերամշակման գործընթացը և փնտրում է գործընկերներ, ովքեր 
կցանկանան ստորագրել ֆրանչայզի համաձայնագիր։ Ընկերությունը նաև փնտրում է 
գործակալներ և դիստրիբյուտորներ նորաձևության ոլորտում, ովքեր հետաքրքրված են իրենց 
եզակի պայուսակներով՝ առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո համագործակցությամբ: Այս տիպի համագործակցությունը 
նախատեսվում է ընկերության կողմից արտադրվող վերամշակվող նյութերից արտադվող 
պայուսակների համար։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02c75664-7b2e-444b-897f-04c7fb3db48c   

Ծածկագիր. BOIT20180302001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a790385-a8a0-4f70-a46f-98d2a3f679c9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45cd73fa-7f55-4b74-ac89-8f3f45009cd7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02c75664-7b2e-444b-897f-04c7fb3db48c
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Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է ամենօրյա կաշվե կոշիկներ, փնտրում է 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր 

Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է տղամարդկանց և կանանց համար 
նախատեսված ամենօրյա կաշվե կոշիկներ, փնտրում է երկարատև համագործակցություն՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ Ապագա գործընկերը պետք է ձեռք բերի 
ընկերության արտադրանքը  միջազգային շուկայում հետագա տարածման համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92775667-9e1c-446e-9cc1-02dd136cc7ce  

Ծածկագիր. BOTR20190206002 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Շվեդական սկսնակ ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր՝ պատվերով 
տպագրված/գործված սպիտակեղենի համար 

Շվեդական սկսնակ ընկերությունը Հարավային Շվեդիայից, որը մասնագիտացած է 
մակերեսների նախշերի դիզայնի ոլորտում, փնտրում է եվրոպական գործընկեր՝ նախշերով 
սպիտակեղենի կտորեղեն (թվային տպագրության կամ հյուսվածքի միջոցով) և կենցաղային, 
խոհանոցային տեքստիլ արտադրելու նպատակով։ Համագործակցությունը ցանկալի է 
երկարատև արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92775667-9e1c-446e-9cc1-02dd136cc7ce   
Ծածկագիր. BRSE20190412001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92775667-9e1c-446e-9cc1-02dd136cc7ce
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92775667-9e1c-446e-9cc1-02dd136cc7ce
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Գործված կենցաղային տեքստիլի ոլորտում մասնագիտացած ռումինական արտադրողը 
փնտրում է կանեփաթելի մանվածք՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ձեռագործ կենցաղային տեքստիլի 
արտադրության ոլորտում (օրինակ՝  սփռոցներ, վարագույրներ, անկողնային և բարձերի 
ծածկոցներ), արտադրում է այդ ապրանքները բամբակից և կանեփաթելից։ Ընկերությունը 
հետաքրքրված է բարձրորակ  չսպիտակեցված կանեփաթելի մանվածք մատակարարող 
միջազգային բիզնես գործընկերների հետ համագործակցությամբ։ Համագործակցությունը 
գործընկերների հետ հնարավոր է արտադրական համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a038187-27ee-4f0d-b285-469f97df085b    

Ծածկագիր. BRRO20190408001 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բուլղարական ինժեներական ընկերությունը փնտրում է գործակալներ 

Բուլղարական ընկերությունը տրամադրում է ֆասադային/երեսպատման ինժեներական 
ծառայություններ Բուլղարիայում և ողջ աշխարհում։ Ընկերությունն առաջարկում է 
շինարարական ինժեներային ծառայություններ՝ մասնագիտացած ժամանակակից 
ֆասադային լուծումների դիզայնի և ինժեներիայի ոլորտում: Ընկերությունը մշակում է 
բարձրորակ արտադրություն և մոնտաժային գծագրեր, ինչպես նաև ստատիկ հաշվարկներ և 
փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր, աութսորսինգային և/կամ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a038187-27ee-4f0d-b285-469f97df085b
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ենթապայմանագրային համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fcb2fbd9-f2ec-498f-885d-797cd74b29b6 
Ծածկագիր.   BOBG20190211001 

 
 

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է վարձակալել փայտամածային համակարգեր և 
տարբեր շինարարական սարքավորումներ՝ ծառայությունների կամ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրի ներքո 
 

Լեհական ընկերությունը որը գործում է շինարարության ոլորտում, մասնագիտացած է 
փայտամածային համակարգերը և տարբեր շինարարական սարքավորումները վարձով 
տալու ոլորտում։ Ընկերությունն առաջարկում է ալյումինե, շարժական և ազատ կանգնեցվող  
մոդուլային և ֆասադային փայտամածային համակարգեր՝ վերանորոգման, փոքր ծավալի 
վերանորոգումների և  նոր շենքերի կառուցման համար։ Ընկերությունը փնտրում է 
օտարերկրյա գործընկերներ ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/332eefcf-6c95-4f23-a0cc-082f5b9e5086   

Ծածկագիր.   BOPL20190403001 

 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ 
պատուհանների և  ինտերիերի համար նախատեսված եզրային պրոֆիլ ունեցող գիպսա-

ստվարաթղթի տարրի համար 

ՓՄՁ-ն, որը տեղակայված է Գերմանիայի հարավում, գործում է շինարարության ոլորտում  և 
մշակել է նոր նախագծված եզրային պրոֆիլ ունեցող գիպսա-ստվարաթղթի տարր, որը 
նախատեսված է  ինտերիերի համար՝ որպես մշտական  անթերի եզր։ Ընկերությունը 
փնտրում է գործընկերներ, ովքեր ցանկանում են համագործակցել առևտրային կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։  

Ծածկագիր. BODE20190320001 

Մոդուլային մետաղական ծխնելույզներ արտադրող իսպանական ընկերությունը փնտրում է 
տարածման և առևտրային գործակալության համաձայնագրեր  

Իսպանական ընկերությունն արտադրում է մոդուլային մետաղական ծխնելույզներ տարբեր 
ոլորտների համար, ինչպես օրինակ՝  հյուրանոցների, արդյունաբերական շենքերի և տների 
համար։ Արտադրանքի շարքը ներառում է՝ պարզ կամ կրկնակի պատով ծխնելույզներ, ճկուն 
և  տարբեր ավարտներով։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման կամ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրեր։  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fcb2fbd9-f2ec-498f-885d-797cd74b29b6
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f01a2976-dcea-4d98-92aa-c3206e7ea2cb  

 Ծածկագիր.    BOES20190401001 

Բեռնատար մեքենաների համար կցող մասեր արտադրող ընկերությունը փնտրում է 
գործակալներ և դիստրիբյուտորներ 

Սլովակյան ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1993 թվականին, արտադրում է կցվող մասեր, 
կցանքներ և կիսակցանքներ։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ առևտրային 
գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/127908ec-65a1-4bb5-90ac-cc4a423b8f60   
Ծածկագիր.    BOSK20190318001 

 

Մարմարե կահավորանք նախագծող և արտադրող իտալական դիզայները փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և ներդրողներ  

Իտալացի դիզայները, որն ինտերիերի դիզայնի ոլորտում ունի ավելի, քան 25 տարվա փորձ, 
առաջարկում է իր մարմարե հավաքածուները՝ հյուրանոցները, ռեստորանները, մասնավոր  
շքեղ բնակարանները կահավորելու նպատակով: Մանրակրկիտ աշխատանք է տարվել 
մարմարից պատրաստված էքսկլյուզիվ  պարագաների շարքի վրա, որպեսզի  ստեղծվի 
այնպիսի նուրբ նյութ, որի միջով լույսը կտարածվի, ինչպես հատուկ էֆեկտով հատակին 
դրվող լուսամփոփները և լամպերը։ Գործընկերները որոնվում են իբրև դիստրիբյուտոր՝ 
տարածման ծառայությունների կամ ներդրողներ՝ ֆինանսական համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0eefe6f8-51c9-4e48-a22e-53f66baf35b3  

 Ծածկագիր.  BOIT20190319001 

mailto:info@eenarmenia.am
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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 

 
 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Մանրահատակ (փայտե հատակ) արտադրող ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է 
փայտանյութի հրակայուն մշակում 

Մանրահատակ (փայտե հատակ) արտադրող ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է 
հրակայուն լուծում, որը կարող է կիրառվել փայտի արդյունաբերական արտադրության 
մշակման ոլորտում։ Լուծումը փետք է ամբողջովին մշակված լինի և հասանելի լինի 
շուկայում։ Ընկերությունը փնտրում է մատակարարման պայմանագրի ներքո 
համագործակցություն։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c6db556-74b6-49c4-85ef-e5caf01cc7fc   

Ծածկագիր.    BRFR20190502001 

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

արտադրական կամ տարածման համաձայնագրեր  

Ռումինական ընկերությունը Տրանսիլվանիայից, որը ներմուծում է, նախագծում և 
տեղադրում է տարբեր տիպի հավաքովի տաղավարներ, ապակյա կորպուսներով, 
ջերմակայուն կամ WPC փայտե տախտակներով, տեռասաների կահույք, Zip էկրանով 
ստվերային համակարգեր և այլն՝ նախատեսված բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների 
համար, ցանկանում է ընդլայնել իր պորտֆելը և փնտրում է նոր միջազգային արտադրողներ 
և մատակարարներ՝ վերը նշված ապրանքների համար։ 

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

mailto:info@eenarmenia.am
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H2020-JTI-ECSEL-2019: Որոնվում են ռոբոտաշինական բաղադրիչների սարքավորումների 
ոլորտում և մեխանիկական դիզայնում փորձ ունեցող գործընկերներ՝ ուսուցողական 

ռոբոտաշինության ծրագրի համար 

Իսպանական ընկերությունը, որը գործում է ուսուցողական ռոբոտաշինության ոլորտում, 
ցանկանում է ներկայացնել ծրագրային առաջարկ՝  ECSEL-2019-2-RIA մրցույթի ներքո։ 
Ծրագիրը կմշակի  Խառը իրականություն (MR) ուսուցման համակարգ, որը բաղկացած է MR 
խաղային հավելված և մոդուլային վերակոնֆիգուրացվող ուսուցողական ռոբոտ։ 
Ընկերություններ, համալսրանաններ և հետազոտական կենտրոններ են որոնվում, որոնք 
ունեն փորձառություն ապարատային դիզայնի ոլորտում և ռոբոտների կմախքների ու 
բաղադրիչների մեխանիկական դիզայնի ոլորտում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5553de9a-ff7e-41b7-9e7f-274522171e0f 

Ծածկագիր. RDES20190409001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

Ծածկագիր.   BRRO20190401001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5553de9a-ff7e-41b7-9e7f-274522171e0f
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Հոլանդական ՓՄՁ-ն փնտրում է գործակալներ եվրոպական երկրներում և ԱՄՆ-ում 

ՏՀՏ ընկերությունը, որը գտնվում է Նիդերլանդներում, մշակել է լուծում՝ ծրագիրը իբրև 
ծառայությունների  (SaaS) մատուցում ոլորտում, որը բարելավում է կազմակերպության 
ներսում կայացող հանդիպումները։ Ընկերությունն այժմ մատուցում է ծառայություններ 
հոլանդական շուկայի մեծ մասում և ցանկանում է ընդլայնել իր շուկան։ Դա անելու 
նպատակով, այն փնտրում է գործակալներ եվրոպական մի շարք երկրներում, ինչպես նաև 
ԱՄՆ-ում։ Գործակալները պետք է ունենան պորտֆել ծրագրերի և/կամ ՏՀՏ լուծումներում և 
իրենց համապատասխան շուկաները սպասարկելու ցանկ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf6502ca-0437-457e-b292-9a3d383fc966   

Ծածկագիր. BONL20190501001 

Ռումինական ընկերությունն առաջարկում է իր կարողությունները՝ աութսորսինգային 
համաձայնագրերի ներքո  

Ռումինական ընկերությունը ՏՏ ոլորտից, որը գործում է շուրջ 15 տարի իբրև ՏՏ խորհրդատու 
և ՏՏ մշակող Ռումինիայում և արտերկրում, առաջարկում է ծրագրային լուծում մի շարք 
գաղափարների, արդյունաբերությունների, հաճախորդների և տեխնոլոգիաների համար՝ ՏՏ 
ծառայություններ, բիզնես և ՏՏ խորհրդատվություն, ծրագրերի մշակում, ծրագրերի 
կառավարում, առկա և գործընկեր լուծումների մշակում, վեբ մշակում B2B և B2C ծրագրերի 
համար, նորարարության ապրանքներ և հասարակական կառավարման համակարգեր․ 
համագործակցությունը հմարավոր է աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/34a774e4-e9e7-4151-b0bb-94d73dcbbb8b  
Ծածկագիր. BORO20190422002 

Սերբական  ընկերությունը, որը մշակում է կոմպլեքս տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 
համակարգեր, փնտրում է առևտրային գործակալության կամ աութսորսինգային 

համաձայնագրեր  

Ծրագրերի ոլորտում գործող ՏՀՏ ընկերությունն առաջարկում է լուծումներ՝  սկսած բջջային 
կապի ապահով սարքերի ներդրված ծրագրային ապահովման մշակումից, վերջացրած 
համալիր արդյունաբերական և տեղեկատվական համակարգերով: Ընկերությունը մշակում է 
նախատիպեր, բարդ  լուծումներ  և տրամադրում է աջակցություն ՏՀՏ ոլորտում, տվյալների 
անվտանգություն, իրական ժամանակի համակարգեր, ինտերնետ/ինտրանետ ծրագրեր։ 
Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր շուկան առևտրային գործակալության կամ 
աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/bce146ca-70f6-4ba3-a88f-7bb82f7ba7ab  

Ծածկագիր. BORS20190403001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf6502ca-0437-457e-b292-9a3d383fc966
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/34a774e4-e9e7-4151-b0bb-94d73dcbbb8b
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/bce146ca-70f6-4ba3-a88f-7bb82f7ba7ab
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Ուսուցողական ռոբոտաշինական համալիրներ մշակող ռուսական ընկերությունը փնտրում է 
միջազգային գործընկերներ՝ լիցենզային, տարածման ծառայությունների և ֆրանչայզի 

համաձայնագրեր ստորագրելու նպատակով 

Ռուսական ընկերությունը Սանկտ-Պետերբուրգից, որը զբաղվում է ուսուցողական 
ռոբոտաշինության համալիրների մշակմամբ, փնտրում է լիցենզային, տարածման կամ 
ֆրանչայզի համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/05d8b065-eb96-4190-adf0-c92157620ff4 

 

Ծածկագիր. BORU20190317015 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  ուսուցողական ռոբոտաշինության գործու,  
փնտրում է դիստրիբյուտորներ արտերկրում 

 

Ռուսական ընկերությունը, ոը մշակում է դպրոցների և համալսարանների համար 
նախատեսված ծրագրեր և ռոբոտներ, որոնք ունեն ուսուցողական նպատակ, մշակել է 
լաբորատոր ռոբոտաշինական հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 
նախագծել, կիրառել և ծրագրավորել ռոբոտներին այնպես, որ նրանք կարողանան 
ուսումնասիրել և սովորել ֆիզիկան և ռոբոտաշինությունը։ Ընկերությունը փնտրում է 
գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 
նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76f0935f-45ad-4441-8894-9dbcba4dd3a2   

Ծածկագիր. BORU20190317013 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իսպանական ՏՀՏ ընկերությունը փնտրում է  արտադրական համաձայնագրեր՝ մուտքի 
հսկման սարքերը ադապտացնելու կամ արտադրելու նպատակով 

Իսպանական ՏՀՏ սկսնակ ընկերությունը մշակել է ծրագիր՝ միջավայրի (վեբ, սոցիալական 
ցանցեր, ֆիզիկական տեղ …) մուտքի բոլոր բանալիները կառավարելու համար, և 
օգտատերերը կարող են ունենալ ունիվերսալ մուտք իրենց սմարթֆոններով։ Ընկերությունը 
փնտրում է  արդյունաբերական գործընկերներ՝ նոր մուտքի հսկման սարքեր արտադրելու 
համար կամ գոյություն ունեցող արտադրանքը ադապտացնելու համար, ինչպես նաև դրանք 
այս ընկերության համար ծրագրերի մշակմանը ինտեգրելու նպատակով։ Ընկերությունը 
ցանկանում է հաստատել արտադրական համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05d8b065-eb96-4190-adf0-c92157620ff4  
Ծածկագիր. BRES20190404001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/05d8b065-eb96-4190-adf0-c92157620ff4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76f0935f-45ad-4441-8894-9dbcba4dd3a2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05d8b065-eb96-4190-adf0-c92157620ff4


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 

 
 

Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
 

Իտալական ընկերությունը, որը գտնվում է Սիցիլիայում, արտադրում է ֆիտոկոսմետիկա 
մարմնի խնամքի համար և փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ 

Իտալական ընկերությունը, որը գտնվում է Պալերմոյում՝ Սիցիլիա, արտադրում է 
ֆիտոկոսմետիկա մարմնի խնամքի համար, ներառյալ զուգարանային կիրառման հոսքագիծ՝ 
բարձրորակ որակյալ հարմարություններով։ Ընկերությունը հետաքրքրված է գործակալների 
և դիստրիբյուտորների որոնմամբ՝ երկարատև համագործակցության նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/628df039-d280-4932-8bf7-ba4a9294ea32    

Ծածկագիր. BOIT20190411002 

 

Հատուկ էֆեկտ տվող շպար և կոսմետիկա արտադրող ընկերությունը  փնտրում է 
գործակալներ ՝ իր արտադրանքի ապրանքանիշը շուկայում ներկայացնելու համար  

Միացյալ Թագավորությունում գործող ընկերությունը մշակել է և մատակարարում է մի շարք 
էֆեկտիվ շպար և կոսմետիկա՝ երեկոյան զգեստների, երեկույթների և կոսմետիկ 
արդյունաբերության համար։ Այն նաև իրականացնում է պայմանագրային արտադրություն 
այլ ընկերությունների համար իրենց ապրանքանիշի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6db411eb-2df5-462d-a3fb-7512ede7f60c  
Ծածկագիր. BOUK20190426001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Կոսմետիկա արտադրողը փնտրում է ծառայությունների կամ արտադրական 
համաձայնագրեր 

Կոսմետիկա արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է դեմքի կրեմի 
փաթեթավորման պարագաներ արտադրող՝ ծառայությունների կամ արտադրական 
համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6db411eb-2df5-462d-a3fb-7512ede7f60c  
Ծածկագիր. BRRO20190207001 

 

Առողջապահություն 
 

  

 

                               

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Դեղեր և հիգիենիկ պարագաներ արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ  

Ռուսական ընկերությունը Նովոսիբիրսկի տարածաշրջանից, որը գործում է դեղերի և 
հիգիենիկ ապրանքների արտադրության ոլորտում՝ կիրառելով նորարարական 
տեխնոլոգիաներ (վերքեր խնամող, մանկական փոշիներ, հիգիենիկ փոշիներ), փնտրում է 
գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52d3894a-14f0-4c37-b2d6-1f7cf0e6e067    

Ծածկագիր. BORU20190325001 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը զբաղվում է առողջապահական և սպորտի պարագաների 
արտադրությամբ, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի 
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ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ուկրաինական ընկերությունն արտադրում է կանխարգելիչ  խնամքի և տարբեր 
հենաշարժական հիվանդությունների բուժման և վթարներից, վնասվածքներից ու 
վիրահատական պրոցեսներից հետո վերականգնման ժամանակ կիրառվող բժշկական 
պարագաներ ։ Ընկերությունն ապացուցել է իր՝ հուսալի գործընկեր լինելը ուկրաինական 
շուկայում և արտերկրում։ Ընկերությունն արտահանման հաջող փորձ ունի և ցանկանում է 
ընդլայնել իր շուկան։ Այն փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցություն հաստատելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. BOUA20190325001 

Ընկերությունը փնտրում է գործակալներ կամ դիստրիբյուտորներ  

Իտալական ընկերությունը, որը զբաղվում է դեղագործական ապրանքների առևտրով, մոտ 40 
տարվա փորձ և մասնագիտացում  ունի ակնաբուժության ոլորտում, մշակել և 
պատենտավորել է հատուկ աչքի կաթիլներ, որոնք հնարավորություն են տալիս հաղթահարել 
խաչաձև խոռոչի պատնեշը և վիտամիններ մատակարարել աչքի ներքին հատված։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործակալներ կամ դիստրիբյուտորներ, ովքեր կարող են աջակցել՝ 
այս արտադրանքը օտարերկրյա շուկաներում ներկայացնելու առումով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88da6c70-2651-42a4-b1f7-669ccb9a2d03  
Ծածկագիր. BOIT20180312001 

 

Այլ ոլորտներ 
 

 

 

 
 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Լեհական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 
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Հարավային Լեհաստանում գործող արտադրողը զբաղվում է ապրանքների մարքեթինգով և 
ցանցային արտադրանքի տարածմամբ և ունի մի քանի ապրանքանիշեր, որոնք վաճառվում 
են միայն եվրոպական շուկայում։ Այժմ  ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ 
պատենտավորված ճկուն էլաստիկ մոնտաժվող նեցուկ հանդիսացող պարագաների համար, 
որոնք կարող են հարմարեցվել ցանկացած ձևի առարկայի, ինչպես նաև տեղադրվել 
հորիզոնական կամ ուղղահայաց՝ կախված օգտատիրոջ պահանջից։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/652e63c2-8a38-40a7-b464-019b204c50c6   

Ծածկագիր. BOPL20190410003 

 

 

Քիմիական և նավթաքիմիական ապրանքների ռուսական մատակարարը փնտրում է 
գործակալներ  

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է արդյունաբերական և կենցաղային 
կիրառման քիմիական և նավթաքիմիական ապրանքների մատակարարմամբ, փնտրում է 
համագործակցություն՝ նմանատիպ ապրանքների մեծածախ վաճառողների հետ, 
առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c89b1bb-f02f-4379-ab99-238622a4fe32   

Ծածկագիր. BORU20180220001 
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Սպառողների համար նախատեսված էլեկտրոնային սարքավորումներ արտադրող 
ընկերությունը փնտրում է առևտրի միջնորդներ 

Գերմանական  ընկերությունը, որն արտադրում և տարածում է կենցաղային էլեկտրոնիկա 
(տարբեր տիպի ռադիոներ Bluetooth-ով, կամ առանց դրա, DAB-եր, ինտերնետին միացվող 
սարքեր, շարժական DVD նվագարկիչներ, ամբողջական Hi-Fi ինտերնետային երաժշտական 
կենտրոններ, ռեկորդային նվագարկիչներ և այլն), նոր շուկա գտնելու համար տարբեր 
եվրոպական երկրների առևտրի միջնորդներին առաջարկում է էքսկլյուզիվ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրեր և տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82c6974c-aeee-4840-ae19-80b9c1a34bfc   
Ծածկագիր. BODE20190502001 

 

  

Խորվաթական տուրիստական գործակալությունն առաջարկում է ֆրանչայզի 
համաձայնագրեր և հարմարեցված գործիքներ հանգստավայրերի վարձակալների համար 

Խորվաթական ընկերությունը, որը հանդիսանում է օնլայն մասնավոր ամրագրման 
առաջատարներից, տրամադրելով ծառայություններ Խորվաթիայում, Սլովենիայում, Բոսնիա 
և Հերցեգովինայում, Սերբիայում և Մոնտենեգրոյում, ցանկանում է ընդլայնել իր երկրների 
ցանկը ֆրանչայզի համաձայնագրի ներքո՝ առաջարկելով ճանաչված ապրանքանիշը և նոու-
հաուն։ 

Ծածկագիր. BOHR20190408001 

Italian designer and manufacturer of eco sustainable home decor products is looking for agents and 
distributors 

Իտալական ընկերությունը, որն արտադրում է էկո դիմացկուն տան դեկոր, փնտրում է 
գործակալներ և դիստրիբյուտորներ  
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Իտալացի դիզայները, որն ունի ավելի, քան 15 տարվա փորձ գրաֆիկական դիզայնի 
ոլորտում և նորաձևության ոլորտում, ինչպես նաև  միջազգային փորձ, մշակել է  տան դեկոր`  
կիրառելով էկո-դիմացկուն կտորեղեն՝ այսպես կոչված Միջերկրածովյան տարածաշրջանի 
դեկորների տեխնիկայով։ Գործընկերները որոնվում են առևտրային գործալության 
համաձայնագրերի կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցության նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5024c04c-3c0e-45e3-aff4-15e3cc0adf97   

Ծածկագիր. BOIT20190423001 

Բարձրորակ ծածկույթների տեխնոլոգիա մշակած ռուսական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ  

Փոքր ռուսական ընկերությունը Մոսկվայից, որը մասնագիտացած է բարձրորակ, ներառյալ 
ուլտրամանուշակագույն, տեսանելի և ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիայինին մոտ 
ծածկոցների պատվերով արտադրության ոլորտում, փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ 
արտադրական և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cef01db9-5f5a-48e0-b33e-10f885861fab    

Ծածկագիր. BORU20190317009 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Բուլղարարական ընկերությունը փնտրում է սմարթ կենցաղային սարքեր՝ դրանք 
բուլղարական շուկայում տարածելու համար 

Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է սմարթ տան լարային և անլար 
ապարատների և սարքերի տեղադրման և աջակցության ոլորտում, փնտրում է նոր Z-ալիք (և 
համատեղելի) սարքավորման մատակարար և վերահսկիչ վահանակներ։ Այժմ ընկերության 
հիմնական ուղղվածությունը սմարթ կշեռքներն ու հայելիներն են, ինչպես նաև սմարթ 
անվտանգության սարքավորումները։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b284b764-d846-43fa-82d5-d80e3943ca8a   

Ծածկագիր. BRBG20190503001 
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Արդյունաբերական սարքավորումների գերմանական վաճառող և ձեռքբերող 
գործակալությունը փնտրում է նոր ապրանքներ՝ դրանք բիզնես հարթակի միջոցով տարածելու 

նպատակով 

Արդյունաբերական սարքավորումների գերմանական վաճառող և ճկուն աշխատակայան 
համակարգեր ձեռքբերող գործակալությունը փնտրում է եվրոպական մատակարարներ նոր, 
նորարարական և հատուկ ապրանքների համար` արդյունաբերական  հատակների 
ծածկույթներ, 5s աշխատանքային համակարգեր և ոչ մեծ կառավարման արտադրանք։ 
Ընկերությունը հետաքրքրված է նման ապրանքների միջազգային արտադրողների հետ 
տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34e41a37-53c3-460a-8f8b-3d1dcdb673bd  
Ծածկագիր. BRDE20181129001 

Պորտուգալական ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ, որոնք գործում են վերականգնվող 
էներգիայի նորարարական ապրանքների ոլորտում 

Պորտուգալական ընկերությունը, որը գործում է վերականգնվող էներգիայի (քամու և արևի) և 
վերականգնվող էներգիայի առևտրի ոլորտում, փնտրում է  համագործակցություն  
(առևտրային գործակալության համաձայնագրեր և/կամ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր) այլ ընկերությունների հետ, որոնք ունեն նորարարական էներգիայի 
լուծումներ/ապրանքներ և փնտրում են առևտրայնացում կամ տարածում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae788f22-9c13-4381-8b5b-1b06941c5b5a  
Ծածկագիր. BRPT20180419001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Կոմպլեքս հակասառեցնող ծածկույթ ուժեղացված հատկություններով 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է հակասառեցնող գել, փնտրում է գործընկերներ՝ 
արտադրական կամ հետազոտական համագործակցության համաձայնագիր ստորագրելու 
նպատակով։ Ցանկալի գործընկերները կարող են լինել շինարարական քիմիկատների 
արդյունաբերության կամ այլ ոլորտներից։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44dd1ae1-2b15-4c30-beb2-cec404a5aada   

Ծածկագիր. TORU20190317001 

Հետազոտական ինստիտուտը փնտրում է լիցենզավորում 

Գերմանական հետազոտական ինստիտուտը մշակել է հեռավոր, տարածական 
տրամաչափման տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն է տալիս ավելի հեշտ պարզել 
թերապևտիկ ուլտրաձայնային սարքավորման գործոնների կալիբրացիան։ Հետազոտական 
ինստիտուտը փնտրում է լիցենզիաներ՝ բժշկական սարքավորումներ արտադրողների կամ 
վերանորոգողների ոլորտում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ad9038d-1c41-4d94-9cb0-4dfa61830900   
Ծածկագիր. TODE20190424001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Իսպանական քաղաքային խորհուրդը  փնտրում  է սմարթ շարժունակության լուծումներ՝ 
հետազոտական, տեխնիկական կամ առևտրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

նպատակով 

Իսպանական քաղաքային խորհուրդը ցանկանում է առաջ ընթանալ կայուն և սմարթ 
շարժունակության լուծումներում։ Հետևաբար, այն փնտրում է քաղաքային, կայուն և սմարթ  
(էկո) շարժունակության նախաձեռնություններ, համաձայնագրեր կամ գործընկերություն, 
մինչդեռ նորարարությունն է ուղղորդում և միաժամանակ հանդիպում է սոցիալական 
մարտահրավերների։ Ընկերությունն առաջարկում է նորարարական էկոհամակարգ, 
ստեղծում է կենդանի լաբորատորիա, որոնք կիրառվում են՝ նորարարական գործընթացները 
գնահատելու նպատակով։ Հետազոտական, տեխնիկական համաձայնագրեր կամ 
առևտրային համաձայնագրեր են փնտրվում։  

Ծածկագիր. TRES20180926001 

Որոնվում է թարմ արտադրանքը փաթեթավորելու տեխնոլոգիա՝ թարմությունը մատնանշող 
նշումով 

Սինգապուրյան սկսնակ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսությունը փնտրում է 
տեխնոլոգիայի մատակարար կամ համագործակցող՝ իր սննդամթերքի համար թարմությունը 
և պահպանման առանձնահատկությունները մատնանշող նշումով փաթեթավորման 
տեխնոլոգիական լուծում տրամադրելու համար։ Ընկերությունը ցանկանում է տրամադրել 
նորարարական փաթեթավորում վերը նշված հավելյալ հատկանիշներով, որը կբարձրացնի 
հաճախորդների բավարարվածությունը և սննդամթերքի թափոնների նվազեցման 
կհանգեցնի։ Սկսնակը փնտրում է լիցենզավորում կամ հետազոտական 
համագործակցություն ՓՄՁ-ների և բազմաֆունկցիոնալ ձեռնարկությունների հետ։   

Ծածկագիր. TRSG20190426001 
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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  և 2019 թ․ -ի հունիս, հուլիս, օգօստոս  ամսիսների 
ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 
 

 

 

 

 

Հունիս 

03/03/2019 Brokerage event Innovat&Match 2019                                                                                     

Բոլոնիա (Իտալիա) 

R2B կուսումնասիրի լուծումները, որոնք կարող են առաջարկվել Արհեստական 

ինտելեկտի կողմից՝ կապված ամենակարևոր արտադրական համակարգերի հետ։ 

Innovat&Match 2019-ը կլինի ամենակարևոր գործիքը, որտեղ կհամապատասխանեն 

նորարարության առաջարկն ու պահանջարկը հետևյալ ոլորտներում․ 

- գյուղմթերք 

- կառուցապատում և շինարարություն 

- էներգիա և կայուն զարգացում 

- մշակութային և կրեատիվ արդյունաբերություն 
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- բնական գիտություններ և առողջապահություն 

- ծառայությունների նորարարություն և մեծ տվյալներ 

- մեխանտրոնիկա և տրանսպորտ։ 

18/06/2019 CommunicAsia 2019                                                                                                                                                                               

Սինգապուր (Սինգապուր)  

Այս միջոցառումը շարունակում է լինել Տեղեկատվության և հաղորդակցման 

տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) առևտրային միջոցառումը։ 30 տարվա գոյության ընթացքում 

այն հետևողականորեն մատուցում է ներկայացման բարձր մակարդակ ISP-ների, 

արբանյակային օպերատորների, համակարգային ինտեգրատորների, բջջային 

օպերատորների շրջանում, որոնք առկա են Ասիայում։ 

 

29/06/2019 Torino FashionMatch 2019                                                                                                       

Թուրին (Իտալիա) 

Համագործակցության հաստատման միջոցառումն ուղղված է․ 

- Նորաձևության դիզայներներին/ստիլիստներին (հագուստ և աքսեսուարներ) 

- Երիտասարդ դիզայներներին և պրոդյուսերներին 

- Տեքստիլ և աքսեսուարներ արտադրող ընկերություններին և ապրանքանիշերին 

- Մանրածախ վաճառողներին, դիստրիբյուտորներին, վաճառքի գործակալներին և 

ներկայացուցիչներին 

- Էլեկտրոնային առևտրային գործակալություններին 

- Գնորդներին 

- Փորձագետներին նորաձևության ոլորտում 

- Նորաձևության ոլորտում քոուչներին և նորարարներին և 

- Համալսարաններին/գիտահետազոտական ինստիտուտներին, որոնք փնտրում են 

mailto:info@eenarmenia.am
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Հուլիս 

 

 

Օգոստոս 

 

 

 

 

 

նոր գործընկերներ։ 

https://torino-fashionmatch-2019.b2match.io/  

 

04/07/2019 H2020 Brokerage Event on ICT, Advanced Materials and Manufacturing                                                                                                                   

Դուբլին (Իռլանդիա)  

Այս անվճար մեկօրյա միջոցառմանը կներկայացվեն  Եվրահանձնաժողովի մրցույթների 

առաջարկները, ներկայիս հասկացություններն ու ակնկալիքները, մինչդեռ այն նաև 

առաջարկում է եզակի միջազգային ցանցային փորձ՝ ապագայի հաղթող 

գործընկերություն ձևավորելու համար:  

https://h2020-ict-nmbp-dublin-2019.b2match.io/    

20/08/2019 Matchmaking event for the games industry: gamesmatch@gamescom 2019                                                                                                                 

Քյոլն (Գերմանիա)  

Այս միջոցառմանը խաղերի ոլորտի ընկերությունները կներկայացնեն իրենց վերջին 

արտադրանքը և թողարկումները, բայց նաև կփնտրեն նոր ծրագրեր և գործընկերներ՝ 

հետագա համագործակցության նպատակով։  

https://gamesmatchgamescom2019.b2match.io/     

mailto:info@eenarmenia.am
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ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ _ SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) 

SES ծրագրի առավելությունները 

➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում 

➢ Ծառայությունների մատուցման, արտադրական գործընացի բարելավում, 

օպտիմալացում 

➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում 

➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում 

➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար 

➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն 

Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից 

➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից 

➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները 

➢ Կրթական ձեռնարկությունները 

➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

ծախսերը՝ կացարան, օրական 3 անգամ սնունդ, օրական 5 եվրոյին համարժեք ՀՀ 

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

Հետաքրքրե՞ց Ձեզ։ Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Հայաստանում Ավագ 

փորձագետների 

ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

Հեռ․ ՝ +374 95 12 84 87 

E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de  
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Վերոհիշյալ միջոցառումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն 

ստանալու համար խնդրում ենք դիմել ՁԵՑ Հայաստան: 

Նշում: Եթե Դուք փնտրում եք գործընկեր արտասահմանում կամ նոր 
շուկա` և ցանկություն ունեք ներգրավվել ցանցի տվյալների բազայում, 

խնդրում ենք դիմել Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց  Հայաստան` 

համագործակցության հայտաձևեր և այլ համապատասխան 
տեղեկատվություն ստանալու համար: 

 

 

 

 

 

 

Հարգելի գործարար, 

Գրանցվեք հետևյալ հղմամբ՝ 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32
db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799     և  ստացեք անվճար 

հաղորդագրություններ Ձեր էլեկտրոնային փոստին նոր գրանցված բիզնես 

առաջարկների, միջազգային միջոցառումների վերաբերյալ: 

 
  

 

Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են: 
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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

	Գործարար համագործակցության առաջարկներ և հարցումներ
	Սննդի  վերամշակում
	Տեքստիլ արտադրություն
	Շինարարություն
	R&D
	Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
	Կոսմետիկա
	Առողջապահություն
	Այլ ոլորտներ
	Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և առաջարկներ

