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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 
 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մատակարարում և մշակում է  ընկույզի և դդումի 
կորիզներ, փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում և մշակում է ընկույզի և դդումի կորիզներ, 
փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր  հուսալի գործընկերների հետ, 
ովքեր հետաքրքրված են ընկերության տեսականիով։ Ընկերությունն ունի՝  ISO – 9001, 22000, 
14001, 50001, HACCP սերտիֆիկատները և օրգանական ստանդարտ։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71d11bf0-9229-4d31-9e1e-63718b0fa5b3   

   Ծածկագիր. BOUA20190605002 
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Բուլղարական  պահածոյացված  մրգեր և բանջարեղեններ արտադրողն առաջարկում է իր 
ապրանքներն առևտրային գործակալներին 

Բուլղարական պահածոների գործարանն առաջարկում է իր ապրանքներն առևտրային 
գործակալներին՝ նոր շուկաներ մուտք գործելու նպատակով։ Ընկերությունն աշխատում է 
Բուլղարիայում ավելի, քան 15 տարի և հիմնականում մասնագիտացած է պահածոյացված, 
մարինացված բանջարեղենների ոլորտում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74dbbd9d-ccf4-49b9-a37f-692fa8411c35    
Ծածկագիր. BOBG20190606002 

 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է սննդային հավելումներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ/մեծածախ վաճառողներ 

Լեհական ընկերությունը, որը դինամիկ զարգացող և ժամանակակից ընկերություն է, 
արտադրում է սննդային հավելումներ, վիտամիններ, հանքանյութեր և ցանկանում է 
հաստատել միջազգային համագործակցություն։ Ընկերությունն անընդհատ փնտրում է նոր 
հաճախորդներ և նոր դիստրիբյուտորներ/մեծածախ վաճառողներ՝ օտարերկրյա շուկայում 
իր ապրանքները վաճառելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74292541-0c90-4c9b-9717-2f1e931bd0f2   

   

Ծածկագիր. BOPL20190614001 
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Նրբահամ խորտիկների ոլորտում գործող  ֆրանսիական ընկերությունը մասնագիտացած է 
գուրմե ապրանքների ոլորտում և առաջարկում է տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր։  

Ընկերությունը Ֆրանսիայից փնտրում է նոր գործընկերներ՝ իրենց պրեմիում դասի 
նրբահամ խորտիկները ճանաչված և հեղինակավոր ֆրանսիական բրենդի ներքո 
տարածելու նպատակով։ Տարածման ծառայությունների ներքո այն առաջարկում է՝ նվերի 
տուփեր, շոկոլադներ, գինի և շամպայն, խորտիկներ (պահածոներ, ֆուա-գրա ,տերին, թեյ, 
սուրճ...)։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9491855b-b463-48e7-9d83-53becb85005a     

Ծածկագիր. BOFR20190402001 

 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է արևածաղկի զտած ձեթ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ուտելի, զտված արևածաղկի ձեթի 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է համագործակցություն՝ տարածման 
համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունը հետաքրքրված է մասնավոր պիտակով 
արտադրության ոլորտում։ Ապրանքը բարձրորակ է, առանց գենետիկորեն ձևափոխված 
օրգանիզմի(GMO), ունի վառ պարզ դեղին գույն։ Այն կարող է կիրառվել սննդի ոլորտում՝ 
ցանկացած տաք և սառը ուտեստ պատրաստելու համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd1802d1-c71e-42b0-8bbf-5e09cd977e00     
Ծածկագիր. BOPL20180504001 
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Ռումինական մեղր մշակող ընկերությունը փնտրում է մեծաքանակ մեղր 

արտադրողներ/մատակարարներ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Ռումինական ընկերությունը, որը տեղակայված է երկրի հարավ-արևելքում, մասնագիտացած 
է տարբեր տիպի մեղրի արտադրության, փաթեթավորման և առևտրի ոլորտում։ Այն փնտրում 
է մեծաքանակ մեղր արտադրողներ/մատակարարներ։ Մեղրը պետք է ամբողջությամբ 
համապատասխանի ԵՄ պահանջներին։ Ընկերությունը հետաքրքրված է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո երկարատև համագործակցությամբ։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57ca5b13-b9dd-4834-ba6a-c68856734942    

Ծածկագիր. BRRO20171129001 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մսի արտադրության ոլորտում, 
առաջարկում է առևտրի միջնորդավորված ծառայություններ 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է խոզի մսի արտադրության ոլորտում, 
փնտրում է կենդանի խոզի եվրոպական մատակարարներ՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea5ddbe6-332e-41e3-84b9-300274400181  

Ծածկագիր. BRRO20171121001 

Տեքստիլ արտադրություն 
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Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է իզոլացնող ժապավեններ գործվածքից, փնտրում 
է գործակալներ 

Ռումինական ընկերությունը, որի հիմնական գործունեությունը էլեկտրական շարժիչների, 
տրանսֆորմերների, տուրբինների, բնական գազի տրանսպորտի, նավերի համար 
նախատեսված գործվածքից իզոլացնող ժապավեններն են, փնտրում է առևտրային 
գործակալության համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5add15e4-ae15-4ac8-b2ff-b8a7770a1f3a   

 Ծածկագիր. BORO20190508001 

Ռումինական ընկերությունը որն արտադրում է  զարդանախշեր և նեղ կտորներ,  առաջարկում է 
իր ապրանքներն  արտադրական կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո  

 
Այս ընկերությունն առաջատար ռումինական արտադրողներից է զարդանախշերի և նեղ 
կտորների արտադրության ոլորտում։ Դրա ապրանքները արտադրվում են առևտրային, 
բժշկական, տեխնիկական կամ նորաձևության արդյունաբերության ոլորտներում՝ պատվերով 
արված դիզայնով։ Ընկերությունն ունի ժամանակակից հնարավորություններ և հաստոցներ, 
որոնք թույլ են տալիս արտադրել բարձրորակ ապրանքներ։ Համագործակցությունը ՁԵՑ երկրի 
շահառուի հետ կլինի արտադրական կամ տարածման համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5add15e4-ae15-4ac8-b2ff-b8a7770a1f3a  
   

  Ծածկագիր. BORO20190430001 

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական և էթիկական մանկական հագուստ, 
փնտրում է տարածման ծառայություններ միջազգային գործընկերների հետ  

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական ձեռագործ մանկական հագուստ, 
կարող է առաջարկել որակյալ և նորարարական ապրանքների լայն տեսականի։ Այժմ 
ընկերությունը փնտրում է նոր բիզնես հնարավորություններ մասնագիտացված 
դիստրիբյուտորների հետ տեքստիլի ոլորտում, որոնք ցանկանում են երեխաների կյանքն 
առավել լավը դարձնել։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7c239ac-1556-4176-bdae-a5686bb32402   

 

Ծածկագիր. BOES20190225002 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5add15e4-ae15-4ac8-b2ff-b8a7770a1f3a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5add15e4-ae15-4ac8-b2ff-b8a7770a1f3a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7c239ac-1556-4176-bdae-a5686bb32402
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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 

 

Բելգիական ընկերությունը  փնտրում է դիստրիբյուտորներ և ներդրողներ 

Բելգիական ընկերությունը, որը ստեղծվել է 1987 թվականին, նախագծում և արտադրում է 
բարձր նորաձևության գլխարկներ, զարդեր և ձեռքի պայուսակներ։ Գլխարկները և 
աքսեսուարները ձեռագործ են և իրացվում են Բրյուսելի դիզայներական ստուդիայում։ 
Ընկերությունը նախագծում է գլխարկներ` եվրոպական aրքայական ընտանիքիների համար։ 
Բելգիական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ լյուքս դասի պարագաների ոլորտից։ 
Այն նաև փնտրում է նորաձևության ոլորտով հետաքրքրվող ներդրողով՝ ձեռքբերման 
համաձայնագրի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77698c9e-edf0-4ae6-90fb-7ab2305cd749      

 Ծածկագիր. BOBE20190605001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d1f48de-6834-421a-8429-30fe427780c6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77698c9e-edf0-4ae6-90fb-7ab2305cd749
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Ռումինական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր  

Ռումինական ընկերությունն արտադրում է բարձրորակ գորգերի լայն տեսականի՝ ընկերության 
մասնավոր պիտակով։ Ընկերության առաջարկը ներառում է նաև ձեռագործ գորգեր։ 
Ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են իր 
ապրանքների տարածմամբ։ Համագործակցությունը կլինի տարածման ծառայությունների 
ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b630b0b-d234-48b9-aea2-c441e47b1fc8     

Ծածկագիր. BORO20180430001 

 

Կայացած ֆրանսիական ընկերությունը տեքստիլի ոլորտից փնտրում է նոր գործընկերներ դրսի և 
ներսի սարքավորումների շուկայի համար (ինչպես օրինակ արևից պաշտպանություն)՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Կայացած ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է նոր գործընկերներ Եվրոպայում և դրանից 
դուրս իր նորարարական արտադրանքի համար։ Ընկերությունը ցանկանում է հաստատել 
երկարատև համագործակցություն արևապաշտպան պարագաների դիստրիբյուտորների հետ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5ba5922-0c3b-4daa-afde-5b555888bbe5     

Ծածկագիր. BOFR20190426001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է եզակի տեքստիլ աքսեսուարներ և հագուստ, 
փնտրում է մետաքսի միջազգային մատակարարներ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

Ռումինական սկսնակ ընկերությունը մասնագիտացած է մի շարք ձեռագործ ապրանքների 
արտադրության ոլորտում՝ նախատեսված կանանց, երեխաների և կենցաղի համար։ 
Ընկերությունը ցանկանում է գտնել միջազգային բիզնես գործընկերներ, ովքեր կարող են 
մատակարարել մետաքս՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7b9365d-6241-4cb8-8d4d-4f403a23c9ed    
Ծածկագիր. BRRO20190515001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b630b0b-d234-48b9-aea2-c441e47b1fc8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5ba5922-0c3b-4daa-afde-5b555888bbe5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7b9365d-6241-4cb8-8d4d-4f403a23c9ed
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Ընկերությունը փնտրում է նորարարական տեքստիլ, որն ապահով է և կարող է օգտագործվել 
ատոպիկ դերմատիտով հիվանդների կողմից 

Սլովենական ոչ պետական կազմակերպությունն (ՀԿ) ուղղված է ատոպիկ դերմատիտով 
հիվանդների աջակցությանը, տեղեկատվության բարձրացմանը և կյանքի որակի 
բարձրացմանը։ Ատոպիկ դերմատիտով հիվանդների մաշկը չափազանց զգայուն է 
ցանկացած գրգռող հագուստից, ուստի հագուստի կտորը շատ կարևոր է կառավարելու 
համար ատոպիկ դերմատիտի ախտանշանները և բարելավելու մարդկանց կյանքը։ 
Ընկերությունը փնտրում է նորարարական տեքստիլ, որոնք անվտանգ են և հեշտ՝ 
հիվանդների կողմից օգտագործման համար։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94e619e9-b90a-4e7a-99d1-673c18ce7425      

Ծածկագիր. BRSI20180608001 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94e619e9-b90a-4e7a-99d1-673c18ce7425
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է գիպսի վրա հիմնված շինարարական նյութեր, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ  

Անկարայում գտնվող թուրքական ընկերությունը, որը շուրջ 13 տարի է,  ինչ զբաղվում է 
գիպսի վրա հիմնված շինանյութերի արտադրության ոլորտում, առաջարկում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր և առևտրային ծառայութունների համաձայնագրեր՝ 
օտարերկրյա շուկաներում իր շուկայի մասնաբաժինը բարձրացնելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7779b79e-a22f-424e-91e8-9eb8df174a3e  
Ծածկագիր.    BOTR20190508001 

 
 

Փայտյա մանրահատակի ոլորտում գործող ռումինական ընկերությունը փնտրում է 
միջազգային գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի և/կամ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 
 

Ռումինական ընկերությունը, որը գործում է շինարարության ոլորտում, մասնագիտացած է 
ամուր և լամինացված փայտյա մանրահատակի ոլորտում։ Ընկերությունը ցանկանում է 
ընդլայնել իր բիզնեսն արտերկրում և բարձրացնել վաճառքը՝ հաստատելով տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր և/կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրեր 
միջազգային գործընկերների հետ, որոնք գործում են միևնույն կամ հարակից գործունեության 
ոլորտում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/12828093-5b9c-4aa5-82ff-ae97fe854c7a    

Ծածկագիր.   BORO20190513001 

Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է երկաթի և պղնձի ձուլման 
աշխատանքներում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ եվրոպական երկրներում և առաջարկում է 

աութսորսինգային գործունեություն 

Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է երկաթի և պղնձի ձուլման 
աշխատանքներում, փնտրում է ներկայացուցիչներ եվրոպական երկրներում վաճառքի 
համար և առաջարկում է աութսորսինգային գործունեություն օտարերկրյա գործընկերներին 
(ձուլում, ցինկապատում, վերամշակում, էմալապատում և փաթեթավորում)։ Ընկերությունը 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ, ովքեր կարող են ընկերության համար գտնել պոտենցիալ 
հաճախորդներ։ Այլընտրանքային, այն փնտրում է գործընկերներ միևնույն ոլորտում, ովքեր 
կարող են աութսորս անել իրենց ապրանքները Բուլղարիայում։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7779b79e-a22f-424e-91e8-9eb8df174a3e
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c79e08cb-0c79-4a96-b2c7-14badbace3c1  
Ծածկագիր. BOBG20190218001 

Փորձառու  ուկրաինական շինարարական ընկերությունն առաջարկում է 
ենթապայմանագրային ծառայություններ 

Շինարարության ոլորտում (քաղաքացիական, արդյունաբերական և առևտրային 
շինարարություն) երկարամյա փորձառություն ունեցող  ուկրաինական ընկերությունը 
փնտրում է գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են ուկրաինական շինարարական շուկայով 
և  ինքն իրեն առաջարկում է հանդես գալ որպես ենթակապալառու ցանկացած ընկերության 
համար, ով ցանկանում է շինարարական ծրագրեր իրականացնել Ուկրաինայում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1c06105c-2323-4023-a049-a0b9b9e36c90    

 Ծածկագիր. BOUA20190404001 

Ռումինական ընկերությունն առաջարկում է իր ծառայություններն աութսորսինգի և 
ենթապայմանագրի ներքո  

Նոր հաստատված ընկերությունը Ռումինիայից, որը մասնագիտացած է նավաշինության 
ոլորտի վերանորոգման և սպասարկման ծառայությունների ոլորտում, ինչպես նաև՝ 
արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ոլորտում, շինարարական 
ընկերություններին է առաջարկում իր ծառայությունները։ Ընկերությունը  ցանկանում է 
համագործակցել հետաքրքրվող գործընկերների հետ՝ աութսորսինգային կամ 
ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։ 

   Ծածկագիր.  BORO20190129002 

 

Իսրայելյան գործակալը փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր  

Իսրայելյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տարբեր ոլորտների (էներգիա, 
տրանսպորտ, թունելներ, եթակառուցվածքներ և մետրո) ծրագրային մենեջմենթի, 
համակարգման և  ինտեգրման ոլորտներում, փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ, ովքեր 
փնտրում են տեղացի ներկայացուցիչներ այդ ոլորտում։ Համագործակցության 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c79e08cb-0c79-4a96-b2c7-14badbace3c1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1c06105c-2323-4023-a049-a0b9b9e36c90
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[EUROSTARS2] Կորեական ՏՏ անվտանգության ընկերությունը փնտրում է գիտահետազոտական 
գործընկեր՝ եզրային հաշվարկի վրա IoT համակարգի անվտանգության վրա հիմնված հաջորդ 

սերնդի խելացի անվտանգության մուտք և ամպային ինտեգրացված անվտանգության 
տեղեկատվական վերլուծության համակարգ մշակելու նպատակով 

Կորեական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է ՏՏ անվտանգության գնահատման և ամպային 
տեխոլոգիաների վրա հիմնված լուծումների ոլորտում, նախապատրաստում է մրցույթի հայտ՝ 
EUROSTARS2-ի ներքո։ Գիտահետազոտական ծրագիրը ինտեգրված վերլուծական շարժիչային 
համակարգի և եզրային հաշվարկների վրա, ապահով մուտքային համակարգի հետագա 
մշակման և դիզային վերաբերյալ է, որը կարող է կանխել և կառավարել կիբեր-հարձակումը 

շրջանակներում նախատեսվում է ներկայացնել օտարերկյա գործընկերոջը/մասնագետին 
տեղական մրցույթներին/մասնակցությանը՝ նրա փորձը և գիտելիքները իսրայելյան 
շուկայում պատշաճ ներկայացնելու համար։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրային 
գործակալության համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a37d24c-417f-4be4-933e-92ac545f875b     

Ծածկագիր.  BRIL20180804001 

Երկրաջերմային և խորքային հորատման տեխնոլոգիա 

Գերմանական ինժեներական և խորհրդատվական ընկերությունը, որը կենտրոնացած է 
խորը երկրաջերմային էներգիայի, խորը հորատման և հատուկ սարքավորումների դիզայնի 
ոլորտում, առաջարկում է ծառայությունների և առևտրային գործակալության 
համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/9e08caef-6075-4bee-9ef7-1d27a7bec7c2    

Ծածկագիր.  BRDE20180111001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a37d24c-417f-4be4-933e-92ac545f875b
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IoT սենսորների և սարքավորումների վրա ամպային միջավայրում։ Գիտահետազոտական 
գործընկերներ են որոնվում ամպային անվտանգության, մեքենայական ուսուցման, մեծ 
տվյալների վերլուծության  և բլոկչեյնի ոլորտում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/62cbc653-599a-480f-87a3-52452a5ecaaa  Ծածկագիր. 
RDKR20190507001 

EUROSTARS։ Իսպանական ՓՄՁ-ն փնտրում է ձայնի ճանաչման ոլորտում մասնագիտացած 
գործընկեր ֆիզիկական և մտավոր թերություն ունեցող երեխաների համար կրթական հարթակ 

մշակելու նպատակով 

Իսպանական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է կրթական տեխնոլոգիաների վրա, պատրաստել 
է Eurostars-ի առաջարկ՝ ֆիզիկական կամ մտավոր թերություն ունեցող երեխաների համար 
(տեսողական, ինտելեկտուալ, լսողական և շարժական հաշմանդամություն) կրթական 
հարթակ մշակելու նպատակով: Այս ծրագիրն իրականացնելու համար գործընկեր է որոնվում, 
ով ձայնի ճանաչման տեխնոլոգիայի ոլորտում փորձ ունի։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/716f6b14-dc1e-4250-b608-8f6f1fe83585  

Ծածկագիր. RDES20190621001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Սինգապուրյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ավտոմատացված ինժեներիայի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո  

Սինգապուրյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ավտոմատացման 
հարմարություններում, խելացի կապի և տեղեկատվական անվտանգության լուծումներում, 
փնտրում է պոտենցիալ գործընկերներ արտադրական համաձայնագրերի ներքո՝ 
առաջարկելու համար իր ապրանքները և ծառայությունները այն եվրոպական 
ընկերություններին, որոնք ձգտում են ավտոմատացնել իրենց արտադրական գործարանները 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/62cbc653-599a-480f-87a3-52452a5ecaaa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/716f6b14-dc1e-4250-b608-8f6f1fe83585
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սմարթ տեխնոլոգիաներով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79b375ca-25ed-40d1-b524-1e0996125874     

Ծածկագիր. BOSG20190429005 

Ռումինական ընկերությունն առաջարկում է հաճախորդին հարմարեցված ՏՏ ծառայություններ 
տարբեր ոլորտի հաճախորդներին՝ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո 

Ռումինական ընկերությունն առաջարկում է հաճախորդին հարմարեցված ՏՏ 
ծառայություններ, ինչպես օրինակ՝ վեբ-կայքեր, ավտոմատացում, գրաֆիկական դիզայն, ՏՏ 
բիզնեսի կարգավորում և ամպային ծառայություններ։ Ընկերության թիրախ է հանդիսանում 
աութսորսինգային համաձայնագիրը՝ ՁԵՑ երկրի գործընկերոջ հետ, ընկերություն, որն ունի ՏՏ 
կամ հարակից ծառայությունների կարիք։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50f27050-d2e2-44ab-a661-acb816e66407    
Ծածկագիր. BORO20190331001 

Սլովակյան ՏՀՏ ընկերությունն առաջարկում է հեռավոր մոնիթորինգ և կիրառելի հսկողության 
համակարգ, օրինակ՝ արտադրական գործընթացներում։ Ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ  

Սլովակյան ընկերությունը միջազգայնորեն ակտիվ ընկերություն է և համագործակցում է շատ 
օտարերկրյա հաճախորդների հետ։ Ընկերությունը լուծում է իր հաճախորդների կոմպլեքս 
տեխնիկական խնդիրները և աշխատում է տեխնիկապես դժվարին ծրագրերի վրա բոլոր 
արդյունաբերական ոլորտներում: Ընկերությունն առաջարկում է հեռակա մոնիթորինգի և 
վերահսկման սարքերի համակարգեր, որոնք կարող են կիրառվել օրինակ՝ արտադրական 
գործընթացներում։ Ընկերությունը  փնտրում է բիզնես գործընկերներ՝ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11716473-3183-4875-ba26-ebdd10f18a2d 
Ծածկագիր. BOSK20180424001 

Խորվաթական թվային ուսուցման գործակալությունն առաջարկում է աութսորսինգային և/կամ 
ենթապայմանագրային համագործակցություն  

Խորվաթական ՓՄՁ-ն մշակել է բարձրակարգ էլեկտրոնային ուսուցման ծրագրային լուծում` 
էլեկտրոնային ուսուցումը առավել հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելու համար։ ՓՄՁ-ն 
համադրում է էլեկտրոնային ուսուցման մեթոդոլոգիան դասական ուսուցման մոտեցմամբ, 
մշակում և մատակարարում է պատվերով արվող դասընթաց և տրամադրում է աջակցություն 
դրա իրականացմանը։  ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ՝ աութսորսինգային 
համաձայնագրերի ներքո, ինչպես նաև ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79b375ca-25ed-40d1-b524-1e0996125874
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50f27050-d2e2-44ab-a661-acb816e66407
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11716473-3183-4875-ba26-ebdd10f18a2d
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https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/fda748f5-0180-4bbb-b047-1cbef2aacaa8   

Ծածկագիր. BOHR20190531002 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հաճախորդների հարաբերությունների կառավարման (CRM) ոլորտում գործող եվրոպական 
ընկերությունը, որը կենտրոնացած է միջին չափի բիզնեսների վրա, ցանկանում է ընդլայնել իր 

աճը՝ ձեռք բերելով բիզնես միևնույն ոլորտում 

Բելգիական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2005 թվականին, մասնագիտացած է 
հաճախորդների հարաբերությունների կառավարման (CRM) ընդարձակ հարթակի վրա։ Այն 
ունի իր մասնաճյուղերը Եվրոպայի տարբեր երկրներում։ Այն մշակում է Հաճախորդների 
հարաբերությունները կառավարող հարթակ, որը կազմակերպում, ավտոմատացնում և 
կարգավորում է կանոնները, մարքեթինգը, վաճառքը և սպասարկման ծառայությունները։ 
Ընկերությունը փնտրում է հաճախորդների հարաբերությունները կառավարող 
ընկերություններ, ովքեր ցանկանում են ինտեգրվել արագ աճող միջազգային խմբին: 
Ընկերությունը հետաքրքրվում է ձեռքբերման համաձայնագրերով։   

Ծածկագիր. BRBE20190516001 

Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 

Գործարար համագործակցության 
առաջարկներ 

 
Բնական և օրգանական կոսմետիկա արտադրողը Լիտվայից փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է բնական և օրգանական կոսմետիկա, փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ։ Ընկերությունը արտադրում է մազերի, մաշկի և օրալ խնամքի 
միջոցների լայն տեսականի՝ կանանց, տղամարդկանց և երեխաների համար։ Նրա 
արտադրանքը բնական է, ունի սերտիֆիկատներ, ալերգիկ չէ, և ապրանքների մի մասը ունի 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/fda748f5-0180-4bbb-b047-1cbef2aacaa8


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/ 

17 

 
 

COSMOS (Օրգանական և բնական ստանդարտներին համապատասխանող կոսմետիկա) 
սերտիֆիկատներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c6e01dc-99b0-4073-9271-1afd3f9bf153      

Ծածկագիր. BOLT20190524001 

 

Կոսմետիկ դիմակ արտադրողը Լիտվայից փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ  

Դեղագործական/կոսմետիկա արտադրող ընկերությունը Լիտվայից, օգտագործում է վերջին 
գիտական  հետզոտությունների արդյունքները և մշակում է դիմակներ, որոնք հարմար են 
առօրյա կիրառման համար և գեղեցկությանը տրամադրված ժամանակահատվածում կարող 
են զբաղվել նաև այլ գործունեությամբ։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրի միջնորդներ՝ 
առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով, ինչպես նաև առաջարկում է արտադրական 
ծառայություններ՝ մասնավոր պիտակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/52384470-52f7-4622-b01e-8bc6faa86802     

Ծածկագիր. BOLT20190516001 

 

 

Ձեռագործ կոսմետիկա արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է միջազգային 
բիզնես գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ձեռագործ կոսմետիկայի 
արտադրության ոլորտում, բոլոր ապրանքներում կիրառում է ակտիվ, բնական 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c6e01dc-99b0-4073-9271-1afd3f9bf153
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/52384470-52f7-4622-b01e-8bc6faa86802
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բաղադրիչներ։ Ընկերությունն արտադրում է կանանց և տղամարդկանց համար և 
արտադրում է կրեմների լայն տեսականի (դեմքի, ձեռքի և մարմնի)՝ շիճուկներ, մարմնի 
կարագ, մերսման յուղեր։ Ընկերությունը հետաքրքրված է ընդլայնել իր շուկան 
միջազգայնորեն, ու նաև փնտրում է միջազգային բիզնես գործընկերներ, ովքեր 
հետաքրքրված են տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո իրենց 
ապրանքների տարածմամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/63b97308-e4b2-40df-b25f-4f6eb8fde073  

Ծածկագիր. BORO20190517001 

 

Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բժշկական սարքավորումներ արտադրող սլովենական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Բժշկական սարքավորումներ արտադրող սլովենական ընկերությունն արտադրում է 
բժշկական սարքավորումներ և փնտրում է վաճառողներ և դիստրիբյուտորներ՝ 
նորարարական մագնիսական ապակու համար, որը բարելավում է խմելու ջրի որակը։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ և առաջարկում է համագործակցություն՝ առևտրային 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/63b97308-e4b2-40df-b25f-4f6eb8fde073
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գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/720d8975-b908-49ab-a5ef-4ba9d6c6a337      

Ծածկագիր. BOSI20190527006 

Ընկերությունը փնտրում է տարծման ծառայությունների համաձայնագրեր 

Բժշկական սարքավորումներ արտադրող իտալական ընկերությունը, որը գործում է իմունո-
չափիչների, մանկաբուժության, կլինիկական քիմիայի ոլորտում, լաբորատոր 
հետազոտությունների և այլ ծրագրերի ոլորտում, ունի բժշկական սարքավորումների 
նախագծման և արտադրման հնարավորություններ։ Դիզայնը, մշակումը և արտադրությունը 
արվում է միևնույն վայրում գտնվող տանը և գործարանում։ Ընկերությունը փնտրում է 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f5a5c01-4006-4962-b6f8-b0f9c01648c1  

Ծածկագիր. BOIT20181221002 

Գերմանական գյուտարարաը փնտրում է գործընկերներ՝ անկարող/մեծահասակ մարդկանց 
առօրյա կյանքը կառավարելու համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ գործիքը տարածելու 

համար 

Գերմանական ընկերությունը  մշակել է բազմաֆունկցիոնալ պահող և կռվան հանդիսացող 
տարր, որը ունիվերսալ կիրառություն ունի։ Այս գործիքը կարող է օգնել մեծ կամ հաշմանդամ 
մարդկանց՝ կառավարել իրենց առօրյան՝ այն դարձնելով ավելի անկախ։ Այն նաև կարող է 
կիրառվել թերապևտիկ նպատակով՝ բժշկական ոլորտում կամ զուտ առօրյա կյանքում։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո նոր շուկա գտնելու համար։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30fc2c86-5ced-4f79-b83d-96452a801da1    
Ծածկագիր. BODE20190604002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է նորարարական ապրանքներ և 
տեխնոլոգիաներ  

Լավ հաստատված և հայտնի ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից հանդիսանում է 
Ազգային առողջապահական ծառայությունների, համայնքի և խնամքի ծառայությունների 
մատակարար և ցանկանում է ընդլայնել իր ապրանքների պորտֆելը։ Ընկերությունը 
փնտրում է նոր օժանդակող տեխնոլոգիայի լուծումներ, նորարարական սարքավորումներ և 
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ապրանքներ այն մարդկանց համար, որոնք ունեն երկարատև կամ ծերունական ֆիզիկական 
և մտավոր անկարողություն՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c84065b-b0b8-49f7-8584-b5c94381b8e5   

Ծածկագիր. BRUK20190523002 

Այլ ոլորտներ 
 

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Լեհական ՓՄՁ-ն առաջարկում է լուսավորման լուծումների դիզայն՝ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո, և արդյունաբերական LED լամպեր՝ առևտրային կամ ֆրանչայզի 
գործակալության ներքո համագործակցելու նպատակով 

Լեհական փոքր ընկերությունը էլեկտրական սարքավորումների ոլորտից, մասնագիտացած է 
արդյունաբերական և դրսի LED լուսավորման լուծումներում։ Այն արտադրում է LED լամպեր՝ 
նախատեսված արդյունաբերական, դրսի և հատուկ կիրառության համար։ Դրսի 
լուսավորությունը ներառում է՝ բարձր լույսի հոսք, ամրություն և դիզայն։ Ընկերությունն 
առաջարկում է LED լուսավորման նախագծման ծառայություններ և արտադրական 
կարողություններ կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրեր։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/801da092-9970-4250-bf46-0131d1dc66e1  

 Ծածկագիր. BOPL20190606001 

 

Սլովենական ՓՄՁ-ն փնտրում է համագործակցության հնարավորություններ՝ արտադրական 
կամ ենթապայմանագրային համագործակցության ներքո համագործակցելու նպատակով։  

Սլովենական ՓՄՁ-ն, որը գործում է կահույքի արդյունաբերության ոլորտում, 
մասնավորապես՝ ռոտացիոն կտրվածքով նրբատախտակներ, կտրատված 
նրբատախտակներ, ինչպես նաև՝ կահույքի մասերի դիզայն և մատակարարում, 
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կիսաֆաբրիկատ ապրանքներ և մասեր, ներառյալ՝ աթոռների ոտքեր, բազուկները հենելու 
մասեր, կոր նրբատախտակներ՝  կորպուսը, նստատեղը և մեջքը հենելու մասերը, փնտրում է 
բիզնես հնարավորություններ (արտադրական և ենթապայմանագրային համաձայնագրեր) 
եվրոպական երկրների հետ։ 

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

Ծածկագիր. BOSI20190605001 

Սերբական տպագրական տունը փնտրում է գործընկերներ՝ ծառայությունների մատուցման 
կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Սերբական տպագրատունն ունի ավելի, քան 30 տարվա փորձ ապրանքների լայն 
տեսականու արտադրության ոլորտում՝ պիտակներ, տուփեր, բարակ և հաստ կազմով գրքեր, 
նոթատետրեր, կարված գրքույկներ, օրացույցներ, սերմերի պայուսակներ։ Այն ներկայացված 
է տեղական և միջազգային շուկայում։ Ընկերությունը հետաքրքրված է նոր գործընկերների 
որոնմամբ՝ իր տարաների, փափուկ կազմով գրքերի և սերմերի պայուսակների համար 
ծառայությունների մատուցման և առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/108da9f8-6617-4086-97fc-0f476175400c  

   Ծածկագիր. BORS20190411001 

  

Առողջ ապրելակերպի ապրանքներ արտադրող սինգապուրյան ընկերությունը ցանկանում է 
մուտք գործել եվրոպական շուկա՝ տարածման ծառայությունների կամ ֆրանչայզի 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Հաստատված Սինգապուրյան բրենդը հետազոտում, մշակում և արտադրում է իր 
հաճախորդների համար նախատեվսած մի շարք առողջ ապրելակերպի, խնամքի, հագուստի 
կարիքների  համար նախատեսված ապրանքներ։ Նրանց ապրանքների տեսականին 
ներառում է՝ մերսող աթոռներ/բազմոցներ, մարմնի վերին մասի և ոտքերի մերսող 
պարագաներ, շարժական մերսման պարագաներ, վզի բարձեր, մերսման սավաններ և 
վերմակներ, կշեռքներ, առողջապահական մոնիտորներ,  օդորակիչներ և խոնավեցնող 
սարքեր։ Ընկերությունը փնտրում է  եվրոպական գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների կամ ֆրանչայզի գործակալության համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f63bb86e-e1e8-4142-a50a-07c9f6f905c8  

Ծածկագիր. BOSG20190401001 

Երիտասարդ ռուսական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ լիցենզիոն 
համաձայնագրեր ստորագրելու նպատակով 

Երիտասարդ ռուսական ընկերությունը Մոսկվայից, որը գործում է արհեստական 
ինտելեկտի համա նեյրոմոդելների մշակմամբ, մշակել է նեյրոնային ցանցի ուսուցման 
հարթակ, որը հիմնված է իր սեփական կառուցվածքի վրա, փնտրում է գործընկերներ՝ 
ստորագրելու համար լիցենզային համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/071f0d66-e8e9-4b75-b5e3-077e67174f6b   

Ծածկագիր. BORU20190315006 

Ընկերությունը Ուկրաինայից փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ և գործակալներ՝ 
ընկերության արտադրած ոճային ջրի շշերը խթանելու և տարածելու նպատակով 

Ուկրաինական կայուն բրենդը խմելու շշերի և թերմոսների ոլորտից, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ՝ տարածման ծառայությունների և 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունն առաջարկում է 
ոճային ջրի շշեր և թերմոսներ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c4ca142c-1d8d-4d37-bfd9-08153a277b50       

Ծածկագիր. BOUA20190331007 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Ֆրանսիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ապակյա տարաների ոլորտում, 
փնտրում է մատակարարներ 

Պինդ և հեղուկ սննդի համար նախատեսված ապակյա ապրանքների ֆրանսիական 
դիստրիբյուտորը փնտրում է ապակյա տարաների՝ շեղբերով կամ առանց շեղբերի, ինչպես 
նաև շշերի մատակարարներ։ Ընկերությունը նաև առաջարկում է ծառայություններն իբրև 
դիստրիբյուտոր՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dadc67a2-ea79-429c-8b8a-644245652b5e  

Ծածկագիր. BRFR20190613001 

Ձեռագործ կոսմետիկա արտադրող ռումինական արտադրողը փնտրում է ապակյա տարաների 
մատակարարներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունն արտադրում է ձեռագործ կոսմետիկա՝ կիրառելով ակտիվ, 
բնական բաղադրիչներ։ Ապրանքները վաճառվում են տարբեր չափի ապակյա տարաներում։ 
Ընկերությունը ցանկանում է գտնել միջազգային բիզնես գործընկեր, ով կկարողանա 
մատակարարել կոսմետիկ տարաները։ Գործընկերոջ հետ համագործակցույթունը կլինի 
արտադրական համաձայնագրի ներքո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/adc81afe-bfc3-4238-905a-dc5e645e4bbd     

Ծածկագիր. BRRO20190607001 

Թղթե տուփեր արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում է բամբակյա թղթի 
մատակարարներ կամ արտադրական համաձայնագրեր 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հատուկ նշանակության համար 
նախատեսված բարձրորակ տուփերի արտադրության ոլորտում, որոնք ոչ թթվային են և 
նախատեսված են փաստաթղթերի պահպանման համար, փնտրում է բամբակյա թուղթ 
արտադրողներ կամ մատակարարներ։ Համագործակցությունն առաջարկվում է 
մատակարարման կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa677e12-4fb2-455b-925a-43dced85fa61    
Ծածկագիր. BRPL20190510001 

 

 

Կահույքի և աքսեսուարների արտադրողը Քաթարից փնտրում է նոր մատակարարներ 
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Քաթարյան ընկերությունը, որն արտադրում է եզակի ժամանակակից և արևելյան կահույք և 
աքսեսուարներ՝ արված բնական նյութերից, փնտրում է ամուր փայտի, միջին խտության 
փայտաթելքի (MDF) թերթիկի, կախիչների և ատաղձագործական աքսեսուարների 
մատակարարներ՝ մատակարարման համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 
նպատակով: 

Ծածկագիր. BRQA20190513001 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Որոնվում են գործընկերներ՝ լիցենզիոն համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Գերմանական ընկերությունը մշակել է նորարարական գործընթացներ՝ արդյունաբերական 
մակերևույթները վնասազերծելու համար. ընկերությունն ունի  արտոնագրեր Եվրոպայի, ԱՄՆ-
ի, Ճապոնիայի և Չինաստանի համար։ Տեխնոլոգիան արդեն հասանելի է շուկայում և ճանաչվել 
է ամբողջովին գործող։ 

Ներկա տեխնոլոգիաները բավական բարդ, թանկ և ծախսատար են։ Առաջարկվող լուծումը 
չունի ոչ մի բնապահպանական ազդեցություն շնորհիվ` 

-առանց հեղուկի մաքրման, 

-առանց քիմիական հավելումների, 

-քիչ ծախսատարության։ 

Գործընկերներ են որոնվում՝ լիցենզիոն համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 
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 https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/c6f3db48-b978-498a-b1df-38d549e5ca0f  

  Ծածկագիր. TODE20190618001 

Նոր տեխնոլոգիա մանրակրկիտ բարդ հոսքագծերում մասնիկների, էմուլսիաների և փոշու 
շարունակական հոսքի կամ անջատման գծի բազմաբարամաթեմատիկական վերլուծության 

համար 

Իտալական ընկերությունը պատենտավորել է տեխնոլոգիա միկրո և նանոպլաստիկների 
բազմատարառ բնութագրման համար, կենսաբանական, արդյունաբերական և 
բնապահպանական համալիրի հեղուկների արագ և արդյունավետ բնութագրման համար, և 
լաբորատորիայում կամ արդյունաբերական արտադրության ժամանակ արդյունավետ որակի 
կառավարման գործընթացներ։ Դաշտային ֆակտորային սարքերով զուգորդված հեղուկների 
մասնիկների հնարավոր հոսքի վերլուծությունը հնարավոր է։ Ընկերությունը փնտրում է 
համագործակցություն և/կամ առևտրային համաձայնագրեր՝ տեխնիկական աջակցությամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae8cca0a-be68-4793-9838-8b8ed4310090      
Ծածկագիր. TOIT20190621002 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Հունական ՓՄՁ-ն փնտրում է համագործակցություն տեխնիկական համագործակցության 
համաձայնագրի ներքո 

Հունական ՓՄՁ-ն մշակել է առաջադեմ մոդելավորում ներկառուցված ծրագրային 
փաթեթում, որը կիրառելի է տարբեր ոլորտներում, ինչպես օրինակ՝ ավիացիան, 
առողջապահությունը, արդյունաբերական սարքավորումները, նավթը և գազը։ Ընկերությունն 
այժմ փնտրում է համագործակցություն այլ հարակից ձեռնարկությունների հետ, որոնք 
կարող են նպաստել ծրագրի հետագա մշակմանը՝ բերելով նոր ինժեներական 
մարտահրավերներ տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15a1a3b0-725a-4bc1-a82c-0dc1285aecee  

Ծածկագիր. TRGR20190419001 

Իտալական ընկերությունը փնտրում է բարձր լուծաչափի ֆոտո դիմակավորման տեխնիկա՝ 
հարմարեցված քրոմապատ ոսպնյակի վրա տպագրելու համար  

Իտալական ընկերությունն առաջարկում է առաջադեմ լուսավորման լուծումներ և 
ծառայություններ ճարտարապետական լուսային պրոեկցիաների և տարբեր 
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միջոցառումների համար՝ կիրառելով առանձնացված պրոյեկտներ և հատուկ ոսպնյակներ՝ 
տարբեր չափերի նյութերով և  դիզայնով։ Ընկերությունը փնտրում է բարձր լուծաչափի ֆոտո 
դիմակավորման տեխնիկա հարմարեցված քրոմապատ ոսպնյակի վրա տպագրելու համար։  
Ընկերությունը հետաքրքրված է գոյություն ունեցող լուծումներում, հնարավոր է հետագայում 
համատեղել կամ զարգացնել միասին՝ առևտրային կամ տեխնիկական համաձայնագրերի 
ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4cf9ba4f-3c78-4616-b086-1f2363609dee  

Ծածկագիր. TRIT20190312001 
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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 հուլիս, օգօստոս  ամսիսների ընթացքում 
կազմակերպվող միջոցառումները: 
 

 

 

Հուլիս 

 

 

Օգոստոս 

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։  
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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 

https://gamesmatchgamescom2019.b2match.io/     

27.08.2019 Meet4Business Matchmaking Event Agra 2019                                                       

Gornja Radgona (Slovenia) 

Տոնավաճառն ուղղված է՝ թվային գյուղատնտեսությանը, թվայնացմանը գյուղմթերքի 

ոլորտում, ճշգրիտ գյուղատնտեսությանը, միջազգային տնտեսությանը, 

գյուղատնտեսության մեջ նոր տեխնոլոգիաներին, սերունդների վերականգնմանը, 

արտադրական և մշակման նոր տեխնոլոգիաներին, հարակից տարածքներից սննդին, 

օրգանական գյուղատնտեսությանը, շրջանաձև տնտեսությանը։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://gamesmatchgamescom2019.b2match.io/
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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  

 

 

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: 
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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
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