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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 
 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է վայրի բույսերից սննդի և խմիչքների 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է օտարերկրյա դիստրիբյուտորներ  

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է սննդի և խմիչքների արտադրության 
ոլորտում  (ներառյալ՝ կիսաֆաբրիկատներ, ֆունկցիոնալ սնունդ), որոնք պատրաստված են 
սիբիրյան և Ալթայի տարածաշրջանների վայրի բույսերից (հատապտուղներ, սնկեր,  սոճու 
ընկույզից և բույսերից), փնտրում է գործնկերներ արտերկրում՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր հաստատելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BORU20190319003 

Սննդային բաղադրիչներ արտադրող ֆրանսիական ընկերությունը սննդի և 
առողջապահության ոլորտից, փնտրում  է դիստրիբյուտորներ 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  առողջ սննդի ոլորտում  
բաղադրիչների արտադրության ոլորտում՝ մսամթերքից մինչ խխունջներ համատեղ 
արտադրանք, ցանկանում է ընդլայնել հաճախորդների պորտֆելը։ Ընկերությունը փնտրում 
է համագործակցություն սննդի հավելումներ արտադրողների կամ դիստրիբյուտորների 
հետ՝ իր 5 հիմնական բաղադրիչների տարածման համար։ Ընկերությունը փնտրում է 
ծառայությունների մատուցման և արտադրական  համաձայնագրեր։ 

Ծածկագիր. BOFR20190319002 
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Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական և բուսական հումուս, փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական և բուսական հումուս: Այն 
հասանելի է գունային տարբերակով և օրիգինալ համով, պատրաստված է  լոբազգիներից և 
բանջարեղեններից։ ՓՄՁ-ն իր ռազմավարության հիմքում դնում է սոցիալական, 
հասարակական և բնապահպանական խնդիրները՝ գովազդելով նոր սննդային մոդելը, որը 
հիմնված է առողջ և օրգանական բաղադրատոմսերի և  էթիկական չափանիշների վրա։ 
Ընկերությունը որոնում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր եվրոպական 
դիստրիբյուտորների հետ, որոնք մասնագիտացած են օրգանական ոլորտի խանութներում 
և/կամ հասարակական սննդի ոլորտում ապրանքների առևտրայնացմամբ։ 

Ծածկագիր. BOFR20180307001 

 

Սլովենական ընկերությունը, որը վաճառում է օրգանական արոնիայի հատապտղային 
արտադրանքը, փնտրում է դիստրիբյուտոր 

Սլովենական ընկերությունը վաճառում է արոնիայի հատապտուղներից արտադրանք՝ 100% 
մաքուր արոնիայի հյութի կոնցենտրատ, լցոններ արոնիայից։ Ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ, որոնք աշխատում են առողջ սննդի ոլորտում գործող անհատների հետ, 
ինչպես օրինակ՝ շեֆ խոհարարները, բարմենները և թխվածքագործները։ 

 Ծածկագիր. BOSI20190219002 
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Օրգանական սնունդ արտադրող հունական ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն՝ 
տարածման, առևտրային  և/կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

 

Հունական ընկերությունը, որը մշակում է օրգանական սուպերսնունդ  (ինչպիսիք են 
հապալասը, գոջի հատապտուղը և արոնիան), հավաքում է բույսեր և օրեգանո, արտադրում 
է գաստրոնոմիական սննդամթերքներ, ինչպիսիք են՝ մակարոնեղենը, սփրեդը և 
վերմուտները, փնտրում է համագործակցություն՝ տարածման և առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունը նաև պատրաստ է մասնավոր 
պիտակով արտադրելու։ 

Ծածկագիր. BOGR20190128001 

Պրեմիում դասի քաղցրավենիքներ արտադրող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 
և գործակալներ 

Ընկերությունը Լեհաստանից, որը գործում է սննդամթերքի ոլորտում 2015 թվականից, 
մասնագիտացած է պրեմիում դասի քաղցրավենիքների վաճառքում (Jelly Belly, Reese's, 
Hershey's, Oreo, Pocky, Mondelēz and Ferrero), որոնք ներմուծում է Հարավային Ամերիկայից և 
Ասիայից։ Ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BOPL20171115002 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 
Ռումինական ընկերությունը, որը զբաղվում է սննդի և դեղագործության ոլորտի համար 

նախատեսված արոմատիկ բույսերի և սերմերի մեծածախ վաճառքով, փնտրում է մաղադանոսի 
և մանանեխի սերմերի մատակարարներ 

 

Ռումինական ընկերությունը, որը գործում է տարբեր արոմատիկ և ֆիտո-դեղագործական 
բույսերի և սերմերի առևտրի ոլորտում, փնտրում է օրգանական աճեցված մասադանոսի և 
մանանեխի մատակարարներ։  

Ծածկագիր. BRRO20190404002 
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Ռումինական ընկերությունը ցանկանում է հանդես գալ իբրև առևտրային գործակալ՝ հատուկ 
արտադրատեսակները Ռումինիայում և Բալկանյան տարածաշրջանում ներկայացնելու 

նպատակով 

Ռումինական առևտրային ընկերությունը փնտրում է երկարատև համագործակցություն 
բարձրորակ հատուկ սննդի  արտադրողների հետ, ովքեր գործում են դելիկատեսների և  
սննդի արդյունաբերության ոլորտներում և հետաքրքրված են Ռումինիայում/կամ 
Բալկաններում իրենց ապրանքների արտահանմամբ՝ առևտրային գործակալության 
համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունը կարող է նաև տրամադրել մարքեթինգային 
ծառայության աջակցություն։  

Ծածկագիր. BRRO20180412001 

Սառեցված մսի կիպրոսյան արտահանողը փնտրում է մատակարարներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Կիպրոսյան ընկերությունը, որը գործում է սննդի արտահանման ոլորտում (սառեցված միս, 
ձուկ, այլ ապրանքներ), փնտրում է տավարի, խոզի, հավի, հնդկահավի մսի 
արտադրողներ/մատակարարներ/սպանդանոցներ, որոնց հետ կարող է համագործակցել՝ 
առևտրային կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BRCY20190404001 

Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Հագուստ արտադրող ռումինական ընկերությունն առաջարկում է իր ծառայությունները՝ 
արտադրական և ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո 

 

Ռումինական ընկերությունը հանդիսանում  է տարբեր տիպի հագուստ արտադրող, ինչպես 
օրինակ՝ վերնաշապիկներ, կոստյումներ, բաճկոններ, ամենօրյա վերնաշապիկներ և այլն, 
ինչպես նաև՝ սպիտակեղեն, վարագույրներ, կտորեղեն միավորներ հյուրանոցների համար։ 
Արտադրական ողջ գործընթացը կատարվում է Ռումինիայում։ Ընկերությունն աշխատում է 
տեղական բրենդների համար՝ միջին քանակի պատվերով։ Իր շուկան ընդլայնելու նպատակով 
ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ հագուստի ոլորտում, որոնք 
հետաքրքրված են իր ծառայություններով՝ ենթապայմանագրային կամ արտադրական 
համաձայանգրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BORO20190415001 

Բարձրորակ ջերմային ներքնազգեստ է առաջարկվում լեհական արտադրողի կողմից՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

 
Փոքր լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ներքնազգեստի արտադրության 
ոլորտում, փնտրում է տարածման նոր ցանցեր։ Ընկերությունը նպատակ ունի հաստատել 
երկարատև և կայուն համագործակցություն՝ ավելի շատ քանակով ներքնազգեստ, ինչպես 
օրինակ երկար գիշերազգեստների տաբատներ և վերնաշապիկներ արտահանելու 
նպատակով։ Համագործակցության հիմք կարող են  լինել տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերը։ 

Ծածկագիր. BOPL20180316001 

Ընկերությունը, որն արտադրում է ժամանակակից բարձրորակ սպորտային հագուստ և 
պարագաներ տարբեր սպորտաձևերի համար, նաև դրսի զբաղմունքների համար, փնտրում է 

առևտրային ապրանքանիշների դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է արտադրական 
ծառայություններ  

Ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է երկարատև տարածման կամ արտադրական 
համաձայնագրեր՝ հնարավոր գործընկերների հետ։ Ընկերությունը հետաքրքրված է 
սպորտային հագուստի (բոքսի, ֆիթնեսի, վազքի, մարմնամարզության և այլ սպորտաձևերի 
համար նախատեսված) և այլ ընկերությունների համար սպորտային պարագաների 
արտադրությամբ։ Ընկերությունն արդեն ներկայացված է օտարերկրյա շուկայում և կարող է 
առաջարկել եվրոպական որակ՝ կիրառելով եվրոպական հագուստ և բարձրորակ հումք։ 

 

Ծածկագիր. BOUA20170821001 
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100% իտալական (Տոսկանիա) լյուքս դասի կոշիկ արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
դիզայներներ 

Իտալական ընկերությունը, որն ընտանեկան կառավարվող բիզնես է, մասնագիտացած է 100% 
բարձրորակ  տոսկանյան կոշիկի արտադրության ոլորտում։ ընկերությունը ցանկանում է 
արտահանել իր բրենդը և  փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնք կապեր ունեն կոշիկի 
ցանցերի և մանրածախ վաճառողների հետ։ Ընկերությունը հետաքրքրված է նաև բարձրորակ 
ապրանք արտադրողներով հետաքրքրված այլ բրենդների հետ արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցությամբ։ 

Ծածկագիր. BOIT20190409002 

 

Ֆետրե կոշիկ արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Ռուսական ընկերությունը Կալինինգրադի տարածաշրջանից, որը մասնագիտացած է 
ձեռագործ, էկոլոգիապես մաքուր ֆետրե կոշիկների և հողաթափերի մշակման և 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է հանրախանութներ և նվերի խանութներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

 Ծածկագիր. BORU20180220005 
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Բնական թելերից տրիկոտաժե հագուստ արտադրող պերուական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ  

 

Պերուական ընկերությունը, որն արտադրում է տրիկոտաժե հագուստներ բնական թելերից, 
ինչպես օրինակ՝ ալպակա, մանկական ալպակա և պիմա բամբակ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում, Ասիայում, Մերձավոր Արևելքում։ 

 

Ծածկագիր. BOPE20180703001 

 

Մանկական հագուստ արտահանողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում  

 

Պերուական ընկերությունը, որը փորձ ունի մանկական հագուստի արտադրության և 
տարածման ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում։ Ընկերությունն ունի 
բարձրորակ ապրանքներ 100% պերուական բամբակից՝ բավարարելով խստապահանջ 
հաճախորդների պահանջը։  
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Ծածկագիր. BOPE20170810002 

 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հագուստ արտադրող շվեդական ընկերությունը փնտրում է կարի ֆաբրիկաներ Եվրոպայում, 
որոնք կարող են առաջարկել բարձր որակի ծառայություններ և աջակցություն՝ նախևառաջ 

զգեստների արտադրության ոլորոտում 

 

Շվեդական սկսնակ ընկերությունը փնտրում է կարի ֆաբրիկաներ Եվրոպայում, որոնք  ոչ 
միայն կաջակցեն սկսնակ ընկերությանը, այլ կաճեն նրա հետ՝ ավելի մեծ արտադրանք 
տալով։ Ընկերությունը փորձ ունի տեքստիլի ոլորտում և որոշ օրինակների ստեղծման 
ոլորտում, սակայն այն փնտրում է արտադրող, որը նաև կտրամադրի օրինակներ և կմշակի 
իրենց ոճը՝ արտադրանքին համապատասխան։ Ծառայությունների բարձր որակը և դիզայնը 
մեկնաբանելու գիտելիքները պարտադիր են։ 

Ծածկագիր. BRSE20190405001 

 

Ռումինական ձեռագործ կաշվե իրեր արտադրողը փնտրում է կաշի մատակարարող 
միջազգային  ընկերություններ՝ տարածման ծառայությունների  համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը Տրանսիլվանիայից, որը մասնագիտացած է ձեռագործ կաշվե 
իրերի՝ դրամապանակների, նոթատետրերի, կլատչների, ակնոցի տուփերի արտադրության 
ոլորտում,  հետաքրքրված է իր ցանցի ընդլայնմամբ  նոր գործընկերների միջոցով, որոնք 
կմատակարարեն բարձրորակ կաշի։ 
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Ծածկագիր. BRSE20190405001 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ՝ իր 
կողմից մշակված և պատուհանների ու ինտերիերի համար նախատեսված եզրերի ինտեգրված 

պաշտպանական պրոֆիլով գիպսաստվարաթղթե էլեմենտը վաճառելու նպատակով 

Ընկերությունը, որը գտնվում է հարավային Գերմանիայում, գործում է շինարարության 
ոլորտում և մշակել է նոր դիզայնով գիպսաստվարաթղթի էլեմենտ եզրերի ինտեգրված 
պաշտպանական պրոֆիլով, որն ինտերիերի նախօրոք կառուցված մակերեսի համար 
ապահովում է մշտական անթերի եզրեր: Ընկերությունն այժմ փնտրում է գործընկերներ, 
որոնք ցանկանում են հաստատել համագործակցություն՝ առևտրային գործակալության կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

Ծածկագիր.   BODE20181029001 
 

 
Պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ արտադրական կամ 

ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո 
 

Չեխական ընկերությունը, որն արտադրում է տեռասսաների սալիկներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ  
Չեխական ՓՄՁ-ն հանդիսանում է տեռասսաների սալիկների և բետոնե սալիկների 
առաջատար արտադրողներից մեկը տեղական շուկայում և փնտրում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր։ Ընկերությունը նաև առաջարկում է 
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ենթապայմանագրային ծառայություններ։ ՓՄՁ-ն կարող է նաև արտադրել ցանկացած  
նախշով և դիզայնով տեռասսաների սալիկներ և սալահատակներ։ Շնորհիվ նորարարական 
տեխնոլոգիաների, ընկերությունը բոլոր ապրանքները կարող է արտադրել մրցակցային 
գներով։  

Ծածկագիր.   BOCZ20170406002 

 

Դանիական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ շարժական և կիսաշարժ բետոնե 
բաշխման սարքավորման համար  

Դանիական ընկերությունը, որն արտադրում է շարժական և կիսաշարժ բետոնե բաշխման 
սարքավորում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և միջնորդներ՝ իրենց արդեն գլոբալ 
ներկայացվածությունը շուկայում առավել բարձրացնելու համար ։ Սարքավորման 
հիմնական առավելությունը հենց շինհրապարակում բետոն արտադրելու 
հնարավորությունը և տեղում սարքավորման կիրառման ժամանակ նյութերի կրկնակի 
կիրառումը/վերամշակումն է։  

 Ծածկագիր. BODK20170306001 

Ալյումինե և ապակյա դռներ ու պատուհաններ արտադրող ալբանական ընկերությունը 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Տիրանիայում՝ Ալբանիայում հիմնված ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ալյումինե և 
ապակյա դռների և պատուհանների արտադրության ոլորտում, փնտրում է 
արդյունաբերական ՓՄՁ-ներ՝ տարածման ծառայությունների ներքո համագործակցելու 
նպատակով։ Ընկերության արտադրական շղթան կազմում են ապակյա լոգախցիկները, 
դռները և պատուհանները, ապակյա ֆասադները և այլ ապակյա արտադրատեսակները։ 
Նյութերը ներմուծվում են Իտալիայից և մշակվում են հիմնական պայմաններում։ Այս 
առումով, ընկերությունն առաջարկում է բարձրորակ արտադրանք։ 

 Ծածկագիր.   BOAL20190328001 

Իտալական շինարարական ընկերությունն առաջարկում է իր ծառայությունները  եվրոպական 
և ոչ եվրոպական երկրներում 

Ընկերությունը շուկայում է 2010 թվականից և հիմնականում աշխատել է Իտալիայում։ Այն 
համագործակցել է երկրում ամենամեծ ընկերություններից մեկի հետ և այժմ փնտրում է նոր 
հնարավորություններ՝ եվրոպական և ոչ եվրոպական երկրներում ենթապայմանագրային և 
ծառայությունների մատուցման  համաձայնագրերի ներքո։ Այն հասել է բազմաթիվ 
նվաճումների, ինչպիսիք են՝ մեծ զբոսաշրջության կենտրոնի ստեղծումը կամ խոշոր 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

արդյունաբերական աշխատանքները: 

Ծածկագիր.   BOIT20181102001 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է փայտանյութի վաճառքում, արտերկրում 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ։ 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է փայտանյութի մշակման և վաճառքի 
ոլորտում, ցանկանում է գտնել դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

Ծածկագիր.  BORU20170905001 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է ենթակապալառուներ, որոնք կկարողանան մշակել 
էլեկտրական, սանիտարական և ջեռուցման համակարգերի տեղադրումը  

Գերմանական ՓՄՁ-ն, որը գործում է շինարարության ոլորտում (շինարարական 
սարքավորում, ավտոմատացում), ինչպես նաև մատուցում է հատուկ շինարարական 
ծառայություններ արդյունաբերական շինհրապարակների համար, փնտրում է 
ենթակապալառուներ։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկեր՝ գերմաներեն խոսող աշխեկով, 
որը հետաքրքրված է գերմանական շինհրապարակներում իբրև ենթակապալառու 
էլեկտրականության, սանիտարական և ջեռուցման համակարգերի  տեղադրմամբ: 

Ծածկագիր.   BRDE20190320001 

Համագործակցության հնարավորություն օդափոխման ցանցեր արտադրողների հետ  

Ռումինական ընկերությունը, որը զբաղվում է շինանյութերի, պողպատե խողովակաշարերի, 
ծխնելույզների  և ջերմային ու սանիտարական սարքավորումների արտադրանքի 
տարածմամբ, ցանկանում է հանդես գալ իբրև դիստրիբյուտոր` օդափոխման ցանցերի 
համար։ 

Ծածկագիր.  BRRO20190301002 

Քաթարյան ընկերությունը, որն արտադրում է սառը ձուլման թիթեղյա հենասյուներ, փնտրում 
է պողպատե գլան (տաք) մատակարարող՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով 

Քաթարյան ընկերությունը, որն արտադրում է սառը ձուլման թիթեղյա հենասյուներ, ունի 
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Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է առևտրային ընկերություն/հետազոտական 
ինստիտուտ էկրանի նոր տեխնալագայի գործարկման համար Eurostars ծրագրի ներքո  

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը գործում է  LED (լուսարձակող դիոդ էկրանի 
տեխնոլոգիաների) ոլորտում, պատրաստում է Eurostars-ի ծրագրային առաջարկ` իբրև 
համակարգող։ Ծրագրի նպատակն է մշակել և արտադրել նոր նորարարական էկրանային 
տեխնոլոգիաներ, ավելի կատարողական, միաժամանակ զանգվածային արտադրանքի գինը 
առավել ցածր դարձնելով: Ընկերությունը փնտրում է արտադրական գործընկեր կամ 
հետազոտական կենտրոն, որը փորձառու կլինի էկրանի բաղադրիչի ընտրության և 

տարեկան 80.000 տոննա արտադրելու կարողություն։ Ընկերությունը փնտրում է պողպատե 
գլանի (տաք) հումք S235 կամ ավելի ցածր որակի՝ 5-12.5մմ հաստության սառը ձուլման  
թիթեղյա հենասյուներ արտադրելու համար: Ընկերությունը փնտրում է արտադրական 
համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր.   BRQA20190320001 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից առաջարկում է առևտրային ծառայություններ 
էկոլոգիապես մաքուր, կանաչ, կայուն և էներգախնայող ապրանքների և ծառայությունների 

համար նախատեսված ավարտական աշխատանքների և շինարարության համար 

Նոր ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից առաջարկում է էկոլեգիապես մաքուր և 
նորարարական ինտերիերի և էքստերիերի ավարտական աշխատանքների համար 
նախատեսված ապրանքներ և ծառայություններ՝ դրանք բրիտանական շուկայում տարածելու 
համար։ Ընկերությունը կարող է հանդես գալ իբրև դիստրիբյուտոր կամ առևտրային   
ներկայացուցիչ (գործակալ) Միացյալ Թագավորությունում՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր.    BRUK20180323001 
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միկրոալիքային զանգվածի փոխանցման տեղադրման մեջ․ համագործակցությունը կլինի 
հետազոտական համաձայնագրերի ներքո։ 

Ծածկագիր. RDFR20190415001 

H2020-MSCA: ՓՄՁ-ն փնտրում է տվյալների ոլորտի  գիտնական (PhD) կամ գիտաշխատող  
համակարգչային գիտության  կամ հարակից ոլորտում մի քանի տարվա փորձով՝ իմանալու 
համար Ձեր հաճախորդի ընտրած նախատիպը՝ նվազագույն կենսունակ ապրանքի համար 

(MVP) 

Գերմանական ՓՄՁ-ն մշակում է ծրագրային նախատիպ միջազգային բիզնես նորությունների 
դիտարկումը` իմանալու  Ձեր Հաճախորդի (KYC) գեներացնող գաղափարները 
վիզուալիզացիայի միջոցով: Վերջնական լուծումը պետք է համախմբի վեբ որոնման 
ալգորիթմները ժամանակակից տվյալների արտացոլման հետ՝ ապահովելով բիզնես 
գործընկերների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը։ Տվյալների ոլորտի  
գիտնական (PhD)/ համակարգչային գիտության փորձառու գիտաշխատող կամ հարակից 
ոլորտի գիտաշխատող է որոնվում՝ Մարի-Սլոդովսկայա-Կյուրիի անհատական 
կրթաթոշակների Հասարակության և ձեռնարկության աշխատակազմի շրջանակներում։ 

Ծածկագիր. RDDE20190417001 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ծրագրերի մշակում և վաճառք շինարարության ոլորտի ինժեներների համար 

Հունական ընկերությունը, որը երկարատև փորձ ունի շինարարության ոլորտի ինժեներների 
համար ծրագրերի մշակման և վաճառքի ոլորտում, փնտրում է ՓՄՁ-ներ, 
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արդյունաբերություններ և/կամ գիտահետազոտական ինստիտուտներ ճարտարապետական, 
ինժեներիայի և շինարարության ոլորտներից՝ առևտրային գործակալության, լիցենզային 
և/կամ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո համագործակցություն 
հաստատելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BOGR20190321001 

Ալբանական ՏՏ ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ աութսորսինգային/վարձակալության 
ծառայությունների ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ալբանական ընկերությունը, որը տրամադրում է ծրագրային մշակման ծառայություններ 
մասնավոր և հասարակական հատվածներին, փնտրում է գործընկերներ, որոնք գործում են ՏՀՏ 
ոլորտում և առաջարկում է ՏՏ աութսորսինգային/վարձակալության ծառայություններ։ Այն 
մասնագիտացած է տարբեր ծառայությունների ոլորտում, ինչպես օրինակ՝ ծրագրերի մշակում, 
պատվերով վեբ, բջջային, համակարգչային ծրագրեր, տվյալների մշակում, ինտեգրում և GIS 
ծառայություններ, վերանորոգում, ՏՏ անվտանգություն և այլն։ Ընկերությունը փնտրում է 
ենթապայմանագրային և աութսորսինգային համաձայնագրեր։ 

Ծածկագիր. BOAL20190404001 

Թվային լուծումների ոլորտում գործող քաթարյան ընկերությունը փնտրում է ծառայությունների 
կամ աութսորսինգային ծառայություններ 

 

Քաթարյան ընկերությունը ստեղծում է թվային լուծումներ՝ սովորական խնդիրներին լուծում 
տալու նպատակով, որոնք առկա են Վերբի, Անդրոիդի, IOS-ի, արհեստական ինտելեկտի, IoT-
ի, Մեծ տվյալներիի և բլոկչեյնի տեխնոլոգիական հարթակներում։ Այն փնտրում է 
գործընկերներ` ծառայությունների մատուցման կամ աութսորսինգային համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. BOQA20190327001 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը գործում է  կիբեր անվտանգության ոլորտում, 
փնտրում է գործընկեր միջազգային առևտրային գործակալների շրջանում՝ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից մշակել է նոր կիբեր անվտանգության 
համակարգ, որը կիրառում է առաջադեմ արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիա՝ ոգեշնչված 
մարդու տեսողական և զգայական հիշողության համակարգով՝ մոդելավորելու համար սմարթ 
օրինակ, որը հասկանալի և ճանաչելի է  օգտատերերի կողմից։ Արտադրանքը երկարատև 
ակադեմիական և գիտական ուսումնասիրությունների արդյունք է։ Ապրանքն այժմ պատրաստ 
է կիրառման միջազգային շուկայում և ընկերությունը փնտրում է գործակալներ՝ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  
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Ծածկագիր. BOUK20190318002 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռուսական սմարթ էներգիայի ոլորտի ձեռնարկությունն առաջարկում է ծառայությունների 
համաձայնագրեր՝ համակարգեր մշակող ընկերությունների հետ։  

Ռուսական ընկերությունը Մոսկվայից, որը մասնագիտացած է մեծ տվյալների վերլուծության և 
մեքենաների ուսուցման ալգորիթմների միջոցով կանխատեսման և խորհրդատվական 
ծրագրերի մշակման ոլորտում, փնտրում է համակարգեր մշակող ընկերություններ և 
կորպորացիաներ՝ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։ 

Ծածկագիր. BRRU20190312002 

Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 

Գործարար համագործակցության 
առաջարկներ 

 
Կոսմետիկա արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է արտադրական 

համաձայնագրեր 

Ընկերությունը Ուկրաինայից, որը գործում է կոսմետիկայի արտադրության ոլորտում, 
ներկայումս կոսմետիկա է արտադրում և տարածում Ուկրաինայում և ԵՄ-ում, որը 
նախատեսված է սափրվելուց հետո օգտագործելու համար, տղամարդկանց և կանանց 
համար։ Ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր այն ընկերությունների 
հետ, որոնք փնտրում են օծանելիք և կոսմետիկա մատակարարողներ։ 
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Ծածկագիր. BOUA20181230012 

 

 

Օրգանական կոսմետիկա արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և գործակալներ  

Ուկրաինական ընկերությունը Պոլտավայից,  որն արտադրում է բնական կոսմետիկա,  
ինպես օրինակ՝ մագնեզիումի յուղեր և գելեր,  փնտրում   է գործընկերներ Եվրոպայում՝ 
տարածման և առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։  

Ծածկագիր. BOUA20181230013 

 

Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր  

Կոսմետիկա արտադրող ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է դեմքի 
նորարարական կրեմ,  հետաքրքրված է  տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո օտարերկրյա ընկերությունների հետ համագործակցությամբ։ 

Ծածկագիր. BORO20181220001 
 

Առողջապահություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իսպանական կենսատեխնոլոգիական ընկերությունն առաջարկում է թեստավորման 
ծառայություններ թելոմերի ախտորոշման համար 

2010 թվականին հիմնված իսպանական կենսատեխնոլոգիական ընկերությունն 
առաջատարներից է աշխարհում թելոմերի ախտորոշման ոլորտում, որը կլինիկական 
կիրառություն ունի  օնկոլոգիական, կանխարգելիչ և անձնավորված բժշկության ոլորտներում։ 
Մադրիդում (Իսպանիա) ունենալով գլխամասային գրասենյակներ, ընկերությունը 
կեսատեխնոլոգիական արդյունաբերական առաջատար ընկերություններից է, որն աշխատում 
է մարդկանց առողջությունը և կենսակերպը բարելավելու ուղղությամբ։ 
Համագործակցությունը հնարավոր է ֆինանսական, համատեղ ձեռնարկության 
ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո։ 

 Ծածկագիր. BOES20190402001 

Դեղագործական արտադրական ընկերությունը Քաթարից, փնտրում է դիստրիբյուտորներ, 
առևտրային գործակալներ և առաջարկում է ենթապայմանագրաին համագործակցություն 

Դեղագործական ընկերությունը Քաթարից, որն արտադրում է հակասեպտիկ միջոցներ, 
սիրոպներ, կրեմներ և քսուքներ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ առևտրային 
գործակալներ՝ իր ապրանքները վաճառելու համար և առաջարկում է ենթապայմանագրային 
համագործակցություն այն ընկերություններին, որոնք արտադրում են ընկերության համար 
նախատեսված արտադրանք։ 

Ծածկագիր. BOQA20171015001 

Իսպանական ընտանեկան ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ գործակալներ իր 
ապրանքների համար  

Իսպանական ընտանեկան ընկերությունը, որն արտադրում և վաճառում է հիվանդ և 
անկարող մարդկանց կյանքը բարելավող բժշկական սարքավորումներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և գործակալներ։ Ընկերությունը լավ հայտնի է իսպանական շուկայում և 
ցանկանում է ընդլայնել իր միջազգային գործունեությունը։ 

Ծածկագիր. BOES20190319002 

 

Չեխական ընկերությունն առաջարկում է եզակի կոսմետիկ բուժում (վերականգնողական 
բժշկության ոլորտ) կիրառելով ԴՆԹ՝ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո 
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համագործակցելու նպատակով։  

Չեխական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բժշկական նպատակներով ճամփորդության 
ոլորտում, մասնագիտացած է խնամքի ոլորտի բուժման ոլորտում և կիրառում է ԴՆԹ-ն։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործակալներ (օրինակ՝ տուր օպերատորներ կամ տուրիստական 
գործակալություններ)՝ բժշկական ճամփորդության ոլորտում կամ կոսմետիկ բուժման 
ոլորտում, որոնք կներկայացնեն այս ընկերությունը ծառայությունների մատուցման 
համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOCZ20190222001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Գերմանական բժշկական ոլորտի դիստրիբյուտոր ընկերությունը փնտրում է ծառայությունների 
մատուցման կամ համատեղ ձեռնարկության համձայնագրեր  

Բժշկական սարքավորումների դիստրիբյուտոր ընկերությունը փնտրում է նոր բժշկական 
տեխնոլոգիական արտադրանք ին-վիտրո, կետային խնամքի ախտորոշման կամ վերքերի և 
հարակից ոլորտների կառավարման ոլորտից, որոնք կտարածվեն Գերմանիայում՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ Ավելին, նրանք առաջարկում են 
համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրեր նորարարական բժշկական տեխնոլոգիաներ 
արտադրողների հետ։ 

Ծածկագիր. BRDE20190227002 

Այլ ոլորտներ 
 

 

 

 
 
 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Լեհական փորձագիտական լաբորատորիան առաջարկում է իր ենթապայմանագրային 

ծառայությունները 

Ընկերությունը Լեհաստանից, որը փորձ ունի և մասնագիտացած է  լաբորատոր 
փորձարկումների ոլորտում, առաջարկում է ժամանակակից փորձագիտական մեթոդներ 
կոսմետիկայի, կենցաղային քիմիայի և մաշկի ամբողջական թեստավորման համար 
(մաշկաբանական, օգտագործման և գործիքային): Ընկերությունն առաջարկում է իր 
բարձրորակ ծառայությունները կոսմետիկայի, բժշկակական, քիմիական, սննդի և տեքստիլ 
արդյունաբերության ոլորտների ընկերություններին։ 

Ծածկագիր. BOPL20190325002 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պարարտանյութերի կիրառման, 
մաքրման, վերամշակման և սերմերը բեռնելու մեքենաների արտադրության մեջ, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է մի շարք նորարարական մեքենաներ 
պարարտանյութերի կիրառման և բերքահավաքի համար, ցանկանում է ընդլայնել իր 
աշխարհագրական տարածքները և իրականացնել արտահանում հնարավոր երկրներ։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ արտադրական համաձայնագրերի ներքո, ինչպես 
նաև տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո երկարատև 
համագործակցություն հաստատելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BOUA20190411001 

 

Թուրքական կոմպոզիտային նյութեր արտադրողը փնտրում է տարածման ծառայության 
պայմանագրեր 

Թուրքական կոմպոզիտային նյութեր արտադրող ընկերությունը հիմնադրվել է 2017 
թվականին։ Ընկերությունը նաև աշխատում է գիտահետազոտական ոլորտում՝ հանքային 
ձուլման տեխնոլոգիաներում։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր՝ CNC սարքավորումներ և մասեր արտադրողների հետ։  

Ծածկագիր. BOTR20180312001 

Լ Գերմանական ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ 
հիդրավլիկ կիրառման բաղադրիչների համար  

Գերմանական ՓՄՁ-ն  փնտրում է հիդրավլիկ համակարգերի և շարժական հիդրավլիկ 
սարքերի լիցենզավորում, վաճառք և տարածում Եվրոպայում։ Ընկերությունը կարող է 
առաջարկել առևտրային գործակալության համաձայնագրեր, տարածման ծառայությունների 
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և լիցենզային համաձայնագրեր արդեն իսկ հաստատված ընկերություններին, ինչպես նաև 
սկսնակներին։ Ընկերությունը ապրանքանիշի սեփականատերն է և մշակել է իր սեփական 
նորարարական լուծումները բարձր ճնշման փոխկապակցման խնդիրների համար։   

Ծածկագիր. BODE20181121001 

Ընկերությունը հետաքրքրված է գործընկերների որոնմամբ ծառայությունների մատուցման 
կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցությամբ 

Սերբական տպագրական տունը, որն ունի ավելի քան 30 տարվա փորձ, արտադրում է  լայն 
տեսականի` պիտակներ, տուփեր, փափուկ և կոշտ կազմով գրքույկներ, նոթատետրեր, 
ամրացված բուկլետներ, օրացույցներ, մինչև անգամ սերմերի պայուսակներ, ներկայացված է 
տեղական և օտարերկրյա շուկաներում։ Ընկերությունը հետաքրքրված է իր 3 
արտադրատեսակների համար ծառայությունների մատուցման և առևտրային 
հմաձայնագրերի ներքո համագործակցութմաբ․ տարաների համար պիտակներ, փափուկ 
կազմով գրքույկներ, սերմերի պայուսակներ։ 

Ծածկագիր. BORS20190411001 

Իտալական երկաթուղային բեռնափոխադրող ընկերությունն առաջարկում է 
ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր 

 

Իտալական ընկերությունը, որը գործում է երկաթուղային բեռնափոխադրումների ոլորտում, 
փնտրում է տրանսպորտային օպերատորներ, որոնք հետաքրքրված են երկաթուղային և 
համակցված տրանսպորտով առևտրային համագործակցությամբ։ Ընկերությունը 
հետաքրքրված է ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո ռազմավարական 
առևտրային երկարատև համատեղ համագործակցությամբ։ 

 

Ծածկագիր. BOIT20190206004 

Կահույքագործության ոլորտում գործող Լեհական ընկերությունն առաջարկում է 
ենթապայմանագրային համագործակցություն 

Ընկերությունը կենտրոնական Լեհաստանից, որն ավելի, քան 30 տարվա փորձ ունի 
կահույքի մասերի արտադրության առևտրի և ծառայությունների մատուցման 
ոլորտում,առաջարկում է ենթապայմանագրային համագործակցություն կահույքի 
տախտակների վերամշակման ոլորտում։ Ձեռնարկատերը կհամագործակցի ցանկացած 
եվրոպական երկրում գործղ գործընկերոջ հետ։  

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/ 

23 

 
 

Ծածկագիր. BOPL20190304002 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է ենթակապալառուներ եվրոպական երկրներում 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը գործում է էլեկտրական մարտկոցների և գեներատորների 
դիզայնի ոլորտում, փնտրում է ենթակապալառուներ Եվրոպայում միևնույն ոլորտում։ 
Ընկերությունը նախագծում է ապրանքները տարբեր տարբերակներով՝ ըստ հաճախորդի 
պահանջների և ցանկանում է ընդլայնել իր լուծումներն ու փորձը։  

Ծածկագիր. BRFR20190322001 

Պորտուգալական ՓՄՁ-ն փնտրում է նոր արտադրանք էներգախնայողության և 
ջրախնայողության ոլորտում 

Պորտուգալական ՓՄՁ-ն, որն ունի 7 տարվա աշխատանքային փորձ տեխնիկական 
վերլուծության և էներգախնայողության, ինչպես նաև ջրախնայողության ծրագրերի 
լուծումների իրականացման ոլորտում, փնտրում է նոր նորարարական ապրանքներ՝ իր 
առաջարկվող ծառայությունների պորտֆելը ավելացնելու նպատակով։ Ընկերությունը 
փնտրում է ընկերություններ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր հաստատելու 
նպատակով։  

Ծածկագիր. BRUK20180323001 

Իտալական առևտրային գործակալն առաջարկում է խորհրդատվական, վաճառքի  և 
մարքեթինգի ներկայացուցչական ծառայություներ 

Իտալական առևտրային գործակալը, որն ունի լավ հաստատված տարածման ցանց և խոշոր 
մարքեթինգ և տեխնիկական նոու-հաու՝ պղնձե և օպտիկամանրաթելային 
ենթակառուցվածքների համար, ցանկանում է ընդլայնել իր կոնտակտներն արտերկրում՝ 
պղնձի և մանրաթելային մալուխների, բաղադիչների, աքսեսուարների արտադրողների և  
ծառայություն մատուցողների  հետ, ովքեր ցանկանում են վաճառքի, մարքեթինգի և 
ներկայացուցչության ծառայություններ իտալական հեռահաղորդակցման ոլորտում։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործակալության համաձայնագրեր՝ ուղղահայաց շուկաներում 
կամ հատուկ հաճախորդների համար։ 

Ծածկագիր. BRIT20170928001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 
 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Հունական ՏՏ ոլորտի ՓՄՁ-ն մշակել է ընդլայնված մարդկային ռեսուրսների (HR) ընտրության 
ծրագիր և փնտրում է գործընկերներ տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային 

համաձայնագրերի կնքման համար։ 

Հունական ՏՏ ոլորտի ՓՄՁ-ն մշակել է ընդլայնված մարդկային ռեսուրսների (HR) ընտրության 
ծրագիր, որի նպատակն է գտնել ճիշտ մարդուն յուրաքանչյուր աշխատանքային պաշտոնի 
համար, արագ, հեշտ և ճշգրտորեն։ Հունական ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ, ովքեր 
ցանկանում են ընդգրկել այս գործիքը իրենց ծառայությունների պորտֆելում՝ տեխնիկական 
աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. TOGR20190306001 

Արդյունաբերական տեսչության համալիր խնդիրների լուծում 

Անգլիայի Արևելքում հիմնված ընկերությունը, որն ունի բարձր հեղինակություն` 100% 
հաճախորդների  բավարարվածություն, արտադրության ոլորտում համալիր ստուգումների և 
չափման հետ կապված խնդիրների լուծման մատակարար է: Օգտատերերն օգտվում են 
խելացիորեն, հստակորեն  մշակված աշխատանքային լուծումներից և նրանց արտադրանքի ու 
գործընթացի զարգացման հետագա հնարավորություններից։ Համագործակցությունը 
հնարավոր է առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո՝ տեխնիկական 
աջակցությամբ, նաև՝ տեխնիկական աջակցությամբ  նոր տեսականու վրա հիմնված 
արտադրանք։ 

 Ծածկագիր. TOUK20190408001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Հոլանդական իրավական մարմին հանդիսացող կազմակերպությունը փնտրում է 
նորարարական լուծումներ` ապօրինի արտադրության և սինթետիկ դեղերի վաճառքի 

եկամուտներն ու ակտիվները բացահայտելու համար: 

Հոլանդական իրավական մարմին հանդիսացող կազմակերպությունը փնտրում է ՓՄՁ-ներ և 
սկսնակ ընկերություններ Եվրոպայում, որոնք առաջարկում են լուծումներ՝ ապօրինի 
արտադրանքի եկամուտներն ու ակտիվները և սինթետիկ դեղերի վաճառքը բացահայտելու 
համար։ Ինչպես կարող են  ՓՄՁ-ներն աջակցել մարդկանց հետ հետազոտության 
անցկացմանը, համակարգերը և կազմակերպությունները, որոնք սխալ են գործում և վնասում 
են հասարակությանը: Համագործակցությունը կլինի հետազոտական կամ տեխնիկական 
համագործակցության համաձայնագրերի ներքո։ Այս պահանջը վերաբերում է 
նորարարական մարտահրավերին, որոնք հրապարակվել են բաց հարթակում: 

Ծածկագիր. TRNL20190409001 

Լիտվական ընկերությունը փնտրում է բաքի պատերի հաստության մոնիտորինգի տեխնիկա 
լիցենզային համաձայնագրի կամ տեխնիկական աջակցության ներքո 

Լիտվական ընկերությունը, որը մշակում է ինժեներական համակարգեր և նախատիպեր, 
փնտրում է լիցենզային համաձայնագիր կամ տեխնիկական աջակցություն՝ ապակե 
ամրացված պլաստիկից բաքի պատերի հաստության մոնիտորինգի համար։ Ընկերությունը 
փնտրում է տեխնոլոգիական համագործակցություն կամ լիցենզային համագործակցություն 
այն ընկերության հետ, որը տրամադրում է կամ սովորաբար մշակում է շարժական 
համակարգ կեղտաջրերի բաքերի  պատի հաստության մոնիտորինգի համար։ 

   

Ծածկագիր. TRLT20181210001 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

26 

 
 

 

Եվրոպական նորություններ և միջոցառումներ 
 

եռնարկությունների 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 մայիս, հունիս, հուլիս, օգօստոս  
ամսիսների ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 
 

 

 

 

Մայիս 

21/05/2019 eHealth Match 2019                                                                                                                        

Գյոթեբորգ (Շվեդիա)  

Այս միջոցառումը եզակի և արդյունավետ հնարավորություն է՝ զարգացնելու համար ձեր 

ցանցը և աշխարհի ամենանորարարական տարածաշրջաններում  նոր 

համագործակցություն հաստատելու համար։ 

https://ehealth-match-2019.b2match.io/   

 

21/05/2019 Enterprise Europe Network Brokerage Event at ICT Spring 2019 from 21 to 22 May 2019 in 

Luxembourg  (Լյուքսեմբուրգ) 

Այս միջոցառումը Եվրոպայի ամենամեծ և միջազգային առումով ընդլայնված 

տեղեկատվության-կապի-տեխնոլոգիաների ամենամեծ աշխատաժողովն է, որը 

հյուրընկալում է մեծ թվով միջազգային մասնակիցներ։Միջոցառումը նվիրված է վերջին 

համապատասխան թրենդներին ու նորարարական ուղղությունները ցուցադրելուն և 
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Հունիս 

ներկայացնելուն, նաև քննարկելու համար ազդեցությունը հասարակության և 

աշխատանքային ոլորտի վրա: 

www.ictspring.com   

 

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 

- 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, 
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Հուլիս 

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 

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 

mailto:info@eenarmenia.am
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Օգոստոս 

 

 

 

 

 

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: 

 

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
https://h2020-ict-nmbp-dublin-2019.b2match.io/
https://gamesmatchgamescom2019.b2match.io/
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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: 

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
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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