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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 
 

Բուլղարական նորարարական ընկերությունը մասնագիտացած է առանց գլյուտենի և 
շաքարի տնային դեսերտների արտադրության ոլորտում և փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
ներդրողներ 

Բուլղարական ընկերությունը գործում է հատուկ ընտրված եզակի տնային դեսերտների 
տեսականու արտադրության ոլորտում, որտեղ ներառված են առանց շաքարի և գլյուտենի 
ապրանքներ։ Իր բիզնեսը ընդլայնելու համար, այս ընկերությունն առաջակում է իր 
ապրանքների տարածում և մեծածախ վաճառք՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո։ Ընկերությունը բաց է նաև ֆինանսկան համաձայնագրերի համար, 
ու կա ներդրման հետաքրքրություն։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc831a30-1b2e-47ec-9df5-c357f498db0b     
Ծածկագիր. BOBG20190807002 
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Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ավանդական, բուսական և օրգանական 
թխվածքաբլիթների և խմորեղենի արտադրության ոլորտում, փնտրում է առևտրային 

գործակալության համաձայնագրեր կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր  

Իտալական ընկերությունն աշխատում է 1970-ականներից՝ բարձրորակ թխվածքաբլիթների 
և խմորեղենների արտադրության ոլորտում։ Վերջին տարիներին այն ներկայացնում է 
օրգանական և բուսական գիծը՝ հին ավանդական բաղադրատոմսերը համատեղելով 
այսօրվա սպառողների կողմից պահանջվող համերի և ուտելու սովորությունների հետ։ Նոր 
շուկա մուտք գործելու նպատակով ընկերությունը փնտրում է փորձառու 
դիստրիբյուտորներ և գործակալներ՝ առևտրային գործակալության կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։    

   https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9d4a5c2-9524-42b3-acbf-7dd8ef9fea5a  

Ծածկագիր. BOIT20190802001 

 

Բելգիական ընկերությունը, որն արտադրում է բնական և խորը սառեցված ճագարի մշակված 
մսամթերք, փնտրում է բիզնես գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են արտադրական 
համաձայնագրերով։ 

Բելգիական ընկերությունը մասնագիտացած է բարձրորակ ճագարի մսի արտադրանքի լայն 
տեսականու (թարմ և խորը սառեցված) արտադրության և առևտրայնացման ոլորտում։ 
Մսամթերքի սպանդը և վերամշակումը կատարվում են տնային պայմաններում՝ 
օգտագործելով սպանդի ժամանակակից սարքավորումներ և սպանդի տեխնիկա։ 
Բելգիական ընկերությունը հետաքրքրված է արտադրել նոր մասնավոր պիտակով 
ապրանքներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02974c33-73f3-4912-a83b-db4d1ef0bb37  

Ծածկագիր. BOBE20190704001 
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Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է պատրաստի սնունդ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Իսպանական ընկերությունը, որն ավելի, քան 40 տարի գործում է սննդի ոլորտում և ամուր 
դիրքեր ունի տեղական շուկայում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ եվրոպական երկրներում 
պատրաստի սննդի համար։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ լավ 
հաստատված ցանցով տեղական, տարածաշրջանային սննդի խանութների և  հիմնական 
սուպերմարկետների հետ։ Ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն՝ տարածման 
ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30a62f02-07ee-4f23-be87-d0a07c6d9eb4  

Ծածկագիր. BOES20190531001 

 

 

Հոլանդական ընկերությունը, որն արտադրում էկզոտիկ սնկերի վրա հիմնված աղացած միս և 
բուսակերային ապրանքներ, փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ և մսագործներ 

Հոլանդական ՓՄՁ-ն, որը մշակում է բուսակերային և աղացած մսի ապրանքներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և մսագործներ իր թարմ նորարարական ապրանքների համար։ 
Տարածման ծառայություններ կամ արտադրական համաձայնագրեր են առաջարկվում 
ընկերության կողմից։     

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d595dcb5-6558-4e00-820b-30cd4ecaacfd  

 Ծածկագիր. BONL20190702001 

Բարձրորակ, պրեմիում դասի, առանց շաքարի և քաղցրացուցիչների մրգային   ծամվող 
մարմելադ արտադրող ընկերությունը փնտրում է մեծածախ վաճառողներ և 
դիստրիբյուտորներ  

Այս ընկերությունն աճել է ընտանեկան բիզնեսից։ Այն սկսել է իր գործունեությունը մրգերի 
աճեցման Սաբոլճ-Սատմար-Բերեգ շրջանի միջնաբերդում (Հունգարիա)։ Ընկերության 
հումքը բարձրորակ մրգերն են, որոնք ապահովում են արտադրանքի համի և 
բաղադրության բարձր որակը։ ՓՄՁ-ն կոչված է պատրաստելու համեղ և առողջ ծամվող 
քաղցրավենիքներ տարբեր տարիքի մարդկանց համար։ Ընկերությունը հետաքրքրված է 
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դիստրիբյուտորների և մեծածախ վաճառողների հետ համագործակցությամբ՝ առևտրային 
կամ տարածման ծառայությունների ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72012f
04-735c-4078-8993-cef46b14fb19  

Ծածկագիր. BOHU20190717001 

 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Հացահատիկի դիստրիբյուտոր հանդիսացող լեհական ընկերությունը փնտրում է էկոլոգիապես 
մաքուր հացահատիկի մատակարար  

Լեհական ընկերությունը, որը գտնվում է Լյուբլինի մոտակայքում, մասնագիտացած է 
էկոլոգիապես մաքուր հացահատիկի արտադրության և տարածման ոլորտում։ Ընկերությունը 
հիմնականում հետքաքրքրվում է օրգանական հացահատիկի մատակարար-
ների/արտադրողների/ֆերմերների հետ համագործակցությամբ։ Լեհական ընկերությունը 
հիմնականում հետաքրքրվում է հետևյալ ապրանքներով՝ քաղցր լուպին, բակլա, դեղին ոլոռ, 
վարսակ, ցորեն, հացահատիկային ցորեն, գարի, ինչպես նաև՝ տարեկան:   

  https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a7d200c-7c47-4733-872c-aa7cc8b13195   

Ծածկագիր. BRPL20190808002 

Գերմանական ընկերությունը, որն արտադրում է ճարպային յուղեր, փնտրում է ձիթայուղի 
սերմեր 

Գերմանական ընկերությունը  մշակում է ձիթայուղ պարունակող սերմեր՝ դրանցից սննդի, 
կոսմետիկայի կամ այլ կիրառության համար ճարպայուղեր ստանալու նպատակով։  
Ընկերությունը կենտրոնացած է օրգանապես մշակվող հումքի վրա։ Այն այժմ փնտրում է 
բնական հումքի մատակարարներ Եվրոպայում և ողջ աշխարհում, ովքեր հետաքրքրված են 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93c7ef6b-c1c4-4684-aad4-6a53759ad6a9   

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72012f04-735c-4078-8993-cef46b14fb19
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72012f04-735c-4078-8993-cef46b14fb19
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a7d200c-7c47-4733-872c-aa7cc8b13195
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93c7ef6b-c1c4-4684-aad4-6a53759ad6a9
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Ծածկագիր. BRDE20180712002 

Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ձեռագործ տնային աքսեսուարների 
ոլորտում, փնտրում է տարածման ծառայություններ Եվրոպայում 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ձեռագործ տնային աքսեսուարների 
ոլորտում, փնտրում է տարածման ծառայություններ Եվրոպայում։ Ընկերությունն ունի երկար 
տարիների փորձ՝ բրդյա արտադրանքի ոլորտում, և օգտագործում է բնական նյութեր՝ այդ 
արտադրանքի ստեղծման համար։ Ընկերությունը փնտրում է տնային աքսեսուարների 
մանրածախ վաճառողներ և դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

    https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/843a7ba8-5cd0-4ecf-8704-57a070e74f30    

Ծածկագիր. BOUA20190614002 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/843a7ba8-5cd0-4ecf-8704-57a070e74f30
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Ուկրաինական ընկերությունը, որը զբաղվում է կոշկեղենի արտադրությամբ (երկարաճիտ 
կոշիկներ, կոշիկներ, մոկասիններ, սանդալներ), փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 
Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է կոշկեղեն, փնտրում է դիստրիբյուտորներ  և 
առևտրային գործակալներ իր բրենդի համար, որը նախատեսված է լայն հասարակության 
համար։ Այն առաջակում է տղամարդկանց, կանանց և երեխաների հավաքածուներ՝ տարածման 
նպատակով։ Ընկերությունն ակնկալում է տարածման ծառայություններ և/կամ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրեր հագուստի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ՝ ողջ 
աշխարհում առևտրային ցանց մշակելու նպատակով։ 
  
   https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a12686d-f597-4321-b000-56c8f3cb0ee4    

   Ծածկագիր. BOUA20180129001 

 

Հունգարական ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ ֆետր, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ 

Հունգարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձրորակ ոչ հյուսված նյութերի 
արտադրության ոլորտում, առաջարկում է իր արտադրանքը դեկորատիվ և գեղարվեստական 
նպատակներով։ Արտադրական շարքը 100% բրդե ֆետր է՝ տարբեր գույների (ըստ պատվերի) 
նկարիչների/հոբբի ունեցողների օգտագործման համար, բրդե ֆետր և բրդի ու վիսկոզի 
խառնուրդ արդյունաբերական նշանակության (օրինակ՝ ջերմա/ձայնամեկուսիչ, 
ավտոմոբիլային կիրառման, կահույքի և այլնի համար)։ 

Ընկերությունը բաց է տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի և առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցության համար։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d550205-240e-4081-aadb-114be5d578e1  

Ծածկագիր. BOHU20190719004 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a12686d-f597-4321-b000-56c8f3cb0ee4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d550205-240e-4081-aadb-114be5d578e1
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Լեհական ընկերությունն առաջարկում է շոգեբաղնիքի հանդերձանք կանանց համար և փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Ընկերությունը Լեհաստանի հարավից, որի սեփականատերը սպորտի և դիզայնի հանդեպ սեր 
ունեցող մի կին է, ստեղծել է հատուկ սաունայի հանդերձանք կանանց համար։ Ընկերությունը 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ, ովքեր լավ կապեր ունեն HORECA ոլորտում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cb294ee-9957-4725-985e-b86b98420618  

 Ծածկագիր. BOPL20190524001 

Իսրայելյան նորաձևության ոլրտում գործող առաջատար ընկերությունը փնտրում է ֆրանչայզ 

 

Իսրայելյան ընկերությունը նախագծում, արտադրում և շուկայահանում է հագուստ և 
աքսեսուարներ՝ մի քանի բրենդների ներքո։ Նրանք ունեն շատ ֆրանչայզներ ավելի, քան 12 
երկրներում և շրջաններում։ Տարիների ընթացքում ընկերությունը դարձել է մի շարք 
միջազգային բրենդների իսրայելական ֆրանչայզերը։ Թիրախային գործընկերներն են 
նորաձևության  և սպառողական ապրանքների ընկերություններ, մեծածախ վաճառողներ, 
խանութների բաժիններ և այլն։ Ընկերությունը փնտրում է ֆրանչայզինգի համաձայնագրեր։   

    https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44c19059-ec29-4929-a47f-393e541f365e   

 

 Ծածկագիր. BOIL20171202001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cb294ee-9957-4725-985e-b86b98420618
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44c19059-ec29-4929-a47f-393e541f365e
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Նորաձևության ոլորտի իսրայելյան ընկերությունը, որը մշակում, արտադրում և շուկայահանում է 
արդյունաբերական թվային տպագրության տեխնոլոգիաներ՝ նախատեսված կտորեղենի, տեքստիլ 
արդյունաբերության համար, փնտրում է գործընկերներ ձեռքբերման կամ համատեղ 
ձեռնարկության ներքո։ 

 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը մշակում, արտադրում և շուկայահանում է արդյունաբերական 
թվային տպագրության տեխնոլոգիաներ՝ նախատեսված կտորեղենի, տեքստիլ 
արդյունաբերության համար, առաջարկում է ամբողջական լուծումներ, ներառյալ թվային 
տպագրության համակարգեր, թանաքներ, ծախսվող նյութեր, ծրագրակազմ և վաճառքից հետո 
աջակցություն։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ գնման կամ համատեղ ձեռնարկության 
համաձայնագրերի միջոցով, որոնք կարող են արժեքներ ավելացնել ընկերության զարգացման 
մեջ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa120187-127a-498f-8633-e25adbbc82bf  

 Ծածկագիր. BOIL20180506001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Չեխական ընկերությունը փնտրում է էկոլոգիապես մաքուր տեքստիլի, հագուստի և 
նորաձևության աքսեսուարներ արտադրողներ և մատակարարներ 

Չեխական ՓՄՁ-ն, որը գործում է հագուստի և նորաձևության աքսեսուրների մանրածախ 
առևտրի ոլոտում, փնտրում է կայուն տեքստիլ նյութերի և պատրաստի նորաձևության 
ապրանքների արտադրողներ և մատակարարներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10ada648-0686-4a9a-8625-bc4d27afbcaf   

 Ծածկագիր. BRCZ20190416001 

Հոլանդական ընկերությունը փնտրում է արտադրական գործընկեր, ով կարող է արտադրել 
100%-անոց բամբակյա գորգեր և տպել պատկերներ դրանց վրա  

Հոլանդական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մանկական խաղերի համար 
նախատեսված գորգերի արտադրությամբ, որոնց վրա տպագրվում են քաղաքի պատկերներ, 
կարող են օգտագործվել հատակին և պատին, փնտրում է արտադրական գործընկեր, ով 
կարող է արտադրել 100%-անոց բամբակյա գորգեր և տպել պատկերներ դրանց վրա։ 
Ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0e67bf8-5508-4f1d-849a-253bc9e7d194  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa120187-127a-498f-8633-e25adbbc82bf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10ada648-0686-4a9a-8625-bc4d27afbcaf
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Ծածկագիր. BRNL20190320001 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Գերմանական  ընկերությունը, որը մշակում է պատի նորարարական նեցուկներ 
շինարարության/որմնադրության շինարարության ոլորտում, առաջարկում է լիցենզիոն 
համաձայնագրեր  

Գերմանացի գյուտարարը մշակել և պատենտավորել է ապրանքատեսակ, որը ապահով 
կերպով պաշտպանում է պատի շարվածքը անձրևաջրերից պսակներում, շինության 
անկյուններում, ավարտական մասերում և ֆրոնտոններում։ Ընկերությունը փնտրում է 
գործընկերներ՝ իր արտադրանքը լիցենզիոն համաձայնագրերի ներքո վաճառելու 
նպատակով։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e81eca50-5b2e-4441-a12f-813156d4fe18  

  Ծածկագիր.   BOSI20190627001 
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Չեխական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ատաղձագործության և հյուսնային 
արտադրության ոլորտում, առաջարկում է իր արտադրանքը տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո 
Չեխական ընկերությունը, որը գործում է փայտամշակման ոլորտում, մասնագիտացած է 
ատաղձագործության և հյուսնային արտադրանքի ոլորտում։ Հիմնական արտադրանքը 
երեխաների խաղահրապարակներն են և տարբեր սարքավորումների համար 
կիսաֆաբրիկատ ապրանքները (վաճառող մեքենաներ և այլն)։ Ընկերությունը 
մասնագիտացած է կահույքի, շինարարական հարդարանքի և պատվերով արտադրանքի 
ոլորտում։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման կամ ենթապայմանագրային 
ծառայությունների համաձայնագրեր։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea7d1642-604c-4b30-903c-ad5f067b8586   

Ծածկագիր.   BOCZ20190809003 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է փայտյա խցիկներ և այլ փայտյա և 
փայտանյութից կառուցվածքներ, փնտրում է առևտրի միջնորդներ և առաջարկում է 
արտադրական ծառայություններ 

Ընկերությունը Լիտվայից արտադրում է փայտյա խցիկներ, փայտյա տնակներ, այգու 
տնակներ և կահույք, ճամբարներ, խորովածի տնակներ, փայտյա ավտոտնակներ, 
տաղավարներ և այլն ավելի քան 20 տարի և ցանկանում է ընդլայնել իր վաճառքն 
արտերկրում և փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ։ Ավելին, ընկերությունն 
առաջարկում է արտադրական ծառայություններ՝ մասնավոր պիտակի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33a21adc-a061-45fd-8542-d1583cbef093    

Ծածկագիր. BOLT20190807001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից առաջարկում է մատակարարում և գեոսինթետիկ 
միջադիրի տեղադրում՝ դրսի և արդյունաբերական կիրառության համար  

Միացյալ Թագավորությունում գտնվող ընկերությունը գեոսինթետիկ միջադիրի 
արտադրանքի համապարփակ տեսականու մատակարար և փորձառու տեղադրող է: 
Արտադրանքը ստացվում է 2 արտադրողներից՝ հարթ, այնպես էլ հյուսվածքային տեսքով 
տարբեր հաստության` իրենց հաճախորդների կարիքները բավարարելու նպատակով: 
Ընկերությունը փնտրում է ենթապայմանագրային համաձայնագրեր։ 

  https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c2a8ebd-4435-4a83-bafb-4016df2f5444    

 Ծածկագիր.   BOUK20190702001 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն իրականացնում է կոռոզիայից զննում, առաջարկում է 
հանդես գալ իբրև ենթակապալառու 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կոռոզիայի զննման գործում, 
առաջարկում է հանդես գալ իբրև ենթակապալառու այն ընկերությունների համար, որոնք 
տրամադրում են արդյունաբերական կայանքների ծառայությունների վերահսկում, աուդիտ և 
ստուգում։ Այն փնտրում է երկարատև համագործակցություն այն ընկերությունների հետ, 
որոնք փնտրում են կոռոզիայից զննում, և կարող է առաջարկել միջազգային 
սերտիֆիկատներ՝ ACQPA / FROSIO/ NORSOK / NACE։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/769ec960-76b0-47d7-8401-2c97e9888504  

   Ծածկագիր.   BOFR20190719001 

Արդյունաբերական պողպատե կոնստրուկցիաների և արտադրության ոլորտում գործող 
հունական ընկերությունը փնտրում  է կառուցվածքային փափուկ պողպատի մատակարարներ 

Արդյունաբերական պողպատե կոնստրուկցիաների և արտադրության ոլորտում գործող 
հունական ընկերությունը փնտրում  է կառուցվածքային փափուկ պողպատի 
մատակարարներ՝ իր մատակարարման ցանցը ընդլայնելու նպատակով։ Այդ 
կառուցվածքային պողպատը պետք է լինի տարբեր որակի և տիպի՝ խոռոչային սեկցիայի 
պես կամ իբրև թիթեղ։ Ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն մատակարարման 
համաձայնագրերի ներքո։  
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[Eureka/Eurostars2] էներգետիկ աուդիտի ծառայությունների զարգացման համար որոնվում են 
գործընկերներ 

Կորեական ՓՄՁ-ն, որը հանդիսանում է տեխնոլոգիական ծառայություններ մատուցող,  ունի 
գերազանց տեխնոլոգիա և երկարատև փորձ։ Այն էներգախնայող ընկերություն է և ունի 
տարբեր սարքավորումներ: Ընկերությունը ծրագրում է ներդնել էներգետիկ աուդիտի 
համակարգ Eurostars2 և Eureka ծրագրերի միջոցով։ Ընկերությունը փնտրում է հնարավոր 
գործընկերներ՝ հետազոտական համագործակցության համաձայնագրերը Արհեստական 
ինտելեկտի և տվյալների ոլորտում իրականացնելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6067a556-8925-48c0-98f7-eb04fa2a3ac2    
Ծածկագիր. RDKR20190723001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51cc8d63-6740-4f54-8423-fc1ed71e8f25  

 Ծածկագիր.   BRGR20190611001 

Մոդուլային հավաքովի լոգախցիկներ արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում է 
կցամասերի, սալիկների և այլ պարագաների արտադրողներ։ 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է հավաքովի զուգարաններ և լոգախցիկներ, 
փնտրում է լոգասենյակի կցամասերի, պատերի և հատակի սալիկների և աքսեսուարների 
մատակարարներ։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների համա-
ձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09ec3e77-9fea-422f-b7c1-d9b10900bc87     

Ծածկագիր.   BRPL20180726001 
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

ՏՀՏ ընկերությունը Բոսնիա և Հերցեգովինայից առաջարկում է բարձրորակ ծրագրերի մշակման 
ծառայություններ՝ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո 

Ծրագրեր մշակող ընկերությունը Բոսնիա և Հերցեգովինայից, հիմնադրվել է 2001 թվականին։ 
Ընկերության հիմնական գործունեությունը առևտրային, ստանդարտացված, ինչպես նաև 
ծրագրային ապահովման հարմարեցված լուծումների ապահովումն է` որոշակի հաճախորդի / 
բիզնեսի կարիքներին համապատասխան։ Ընկերությունն առաջարկում է բարձրորակ 
ծրագրերի մշակում և հարակից ծառայություններ՝ աութսորսինգային պայմանագիր։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a833dd3c-d0a8-4ee3-b7e9-8b5dcc52cf90  

Ծածկագիր. BOBA20180130001 

ՏՏ իսպանական ընկերությունն առաջարկում է նորարարական և բարձր կարգավորվող 
տոմսերի ծրագիր՝ տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո  

Իսպանական ընկերությունը մշակել է համապարփակ և բազմակողմանի տոմսերի վաճառքի 
ծրագիր շոուների, սպորտային միջոցառումների, թանգարանների և մշակութային 
միջոցառումների համար։ Այն հնարավորություն է տալիս տոմսերը վաճառել առցանց, ինչպես 
նաև տոմսային գրասենյակների կամ ավտոմատ մեքենաների միջոցով։ Այն ունի 
նորարարական և եզակի տարածքային խմբագիր,  հարմարվող է, արագ և ինտուիտիվ, նաև 
այն երրորդ կողմին հնարավորություն է տալիս հաճախորդների պահանջով 
անհատականացում և ինտեգրում: Ընկերությունը փնտրում է գործակալներ և 
դիստրիբյուտորներ՝ իր ապրանքներն արտերկրում վաճառելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d46df031-28bc-4a7f-959b-56fc6d853e60    
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     Ծածկագիր. BOES20190716001 

Գերմանական ընկերությունն առաջարկում է վեբ-ծրագիր առևտրային գործակալության կամ 
լիցենզիայի պայմանագրերի ներքո աշխատանքի գնահատման և փոխհատուցման 
վերլուծության համար 

Առաջարկվող ծրագրակազմը որպես ծառայության (SaaS) լուծում հաջորդ սերնդի աշխատանքի 
գնահատման համակարգ է, որը մշակվել է ապացույցների վրա հիմնված մոտեցմամբ և ունի 
բազմաթիվ պրակտիկ հատկություններ, ինչպես օրինակ՝ ինտեգրված իրավասության 
գրադարանը: Գերմանական ընկերությունը փնտրում է անկախ Մարդկային ռեսուրսների 
խորհրդատվական ընկերություն՝ համատեղ աշխատելու համար առևտրային կամ լիցենզային 
համաձայնագրերի ներքո՝ հետևելով պոտենցիալ հաճախորդներին և աջակցելու 
արտադրանքի իրականացմանը։    

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83f10024-17bc-44ac-b557-c1c74cb9a31a    

Ծածկագիր. BODE20190424003 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հոլանդական ընկերությունը փնտրում է ՏՏ ընկերություններ՝ առևտրային գործակալության 
կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Բիզնեսի զարգացման ոլորտում գործող ընկերությունը փնտրում է նորարարական ՏՏ 
ընկերություններ և փնտրում է նոր գործընկերներ՝ դեպի նոր շուկաներ ընդլայնվելու 
նպատակով։ Ընկերությունն առաջարկում է համապատասխան գործընկերների ցանց՝ 
արագորեն զարգացնելու ՏՏ արտադրողների բիզնեսը՝ խթանելով վաճառքը և ձևավորելով 
բրենդի վերաբերյալ  իրազեկություն: Հոլանդական ընկերությունն արագացնում է նոր 
ապրանքների և գործընթանցերի՝ ժամանակին շուկա դուրս հանելը առևտրային 
գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05f7025e-c5f0-4708-a061-657929584f68   

Ծածկագիր. BRNL20190109001 
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Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
 

GMP սերտիֆիկատ ունեցող կոսմետիկա արտադրողն առաջարկում է աշխատել որպես 
պայմանագրային արտադրող  

Կոսմետիկայի ոլորտում գործող գերմանական ընկերությունը տրամադրում է իր 
ծառայությունները որպես կոսմետիկայի պայմանագրային արտադրող մշակման, 
արտադրության, պահեստավորման, չափաբաժնի և փաթեթավորման գործում։ 
Ընկերության գործունեությունն ուղղված է կոսմետիկայի և մաշկի խնամքի արտադրողների 
համար։ Ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել արտադրական կամ 
աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո կամ իբրև ենթակապալառու։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e021787c-a5ee-41c2-9098-63348a57e82f    

Ծածկագիր. BORO20190411001 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը մասնագիտացած է մաշկի բնական 
խնամքի և մազերի խնամքի միջոցների ֆորմուլաներում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից տրամադրում է մաշկի և մազերի բնական 
խնամքի միջոցների մի ամբողջ շարք։ Այդ շարքը չի պարունակում սուլֆատներ, 
պարաբեններ և սիլիկոններ։ Ընկերությունը ցանկանում է միջազգայնացնել իր բիզնեսը և 
համագործակցություն հաստատել առողջության և խնամքի ոլորտի ընկերությունների հետ՝ 
տարածման ծառյությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e021787c-a5ee-41c2-9098-63348a57e82f 

Ծածկագիր. BOUK20190812001 

mailto:info@eenarmenia.am
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Կոսմետիկայի ոլորտում գործող գերմանական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր 
գործընկերներ 

Կոսմետիկա  մշակող և արտադրող նորարարական ընկերությունը Գերմանիայից, որը 
մասնագիտացած է մարմնի և մաշկի պրոֆեսիոնալ միջոցների ոլորտում, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում։ Ընկերության 2 հոսքագծերը ներառում են բնական և 
բուժիչ բաղադրիչներ։ Ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն կոսմետոլոգների, 
կոսմետոլոգիական դպրոցների, պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ ինստիտուտների և սալոնների 
հետ կամ կոսմետիկայի դիստրիբյուտորների հետ, ովքեր պատրաստ են համագործակցել 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fda343b3-abd8-40c5-b061-ae405527d981  

Ծածկագիր. BODE20190809001 

 

Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պատրաստի դեղագործական արտադրանքի 
ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ, գործակալներ, ներկայացուցիչներ 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձրորակ ջեներիկ արտադրանքի 
ոլորտում, առաջարկում է պատրաստի դեղագործական ապրանքների դիվերսիֆիկացված 
տեսականի։ Արտադրանքը կարող է կիրառվել կանոնավոր բուժման ընթացքում: 
Առավելություններից է՝ հաճախորդի կարիքներին համապատասխան ապրանքների 
արտադրությունը, բարձրորակ պատրաստի արտադրանքը։ Համագործակցության հնարավոր 
եղանակներն են՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրեր և տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fda343b3-abd8-40c5-b061-ae405527d981  

Ծածկագիր. BOIL20190716002 

Իտալական ընկերությունը փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ իր բժշկական 
սարքավորումների համար՝ նուրբ շարժիչային հմտությունների օբյեկտիվ գնահատման 
նպատակով 

Իտալական թվային և կրեատիվ ընկերությունը մշակել է բժշկական սարքավորում, որը 
հնարավորություն է տալիս քանակապես և օբյեկտիվորեն ճիշտ գնահատել մատների 
շարժման արագությունն ու անկախությունը:  Համակարգը կարող է արժեքավոր 
աջակցություն ցուցաբերել որոշակի հաշմանդամության մակարդակի գնահատման հարցում, 
տրավմատիկ դեպքերի կամ նեյրոդեգեներատիվ գործընթացների պատճառով 
պաթոլոգիաներում դեղաբանական կամ վերականգնողական բուժումների առաջընթացը և 
արդյունավետությունը։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/392f00a4-332b-4558-86de-cf7e930f3440  

Ծածկագիր. BOIT20181127003 

Գերմանական ընկերությունը մասնագիտացած է վիրահատական բժշկական 
սարքավորումների ոլորտում, որոնք նախատեսված են մաշկաբանության, գինեկոլոգիայի և 
ուռոլոգիայի ոլորտների համար և փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

Գերմանիայում հիմնված ապրանքային նշանի գրանցված գործիքների արտադրողը, որը 
նախատեսված է մաշկի  բիոպսիաների և բուժական միջոցների համար, փնտրում է 
առևտրային գործակալներ և/կամ դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում։ Ընկերության 
բիոպսիայի դակիչները և մաշկի կուրիտները  (օղակաձև հարմարանք) օգտագործվում են 
մաշկաբանության, գինեկոլոգիայի, ուռոլոգիայի, պլաստիկ վիրաբուժության մեջ՝ մասնավոր 
պրակտիկայում և կլինիկաներում։ IIա դասին պատկանող բժշկական սարքավորումները 
մշակվում և արտադրվում են Գերմանիայում։ Ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման 
արտադրանքները բնութագրվում են սուր կտրող ծայրերով, ճշգրտությամբ և էրգոնոմիկայով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d8e65613-7405-477e-b343-44cc5192d586   

Ծածկագիր. BODE20180206002 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է ատամնաախտաբանության ապրանքներ՝ դրանք 
տարածման ծառայությունների ներքո տարածելու նպատակով  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fda343b3-abd8-40c5-b061-ae405527d981
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/392f00a4-332b-4558-86de-cf7e930f3440
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d8e65613-7405-477e-b343-44cc5192d586
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Իսպանական ընկերությունը, որը հանդիսանում է բժշկական նյութերի դիստրիբյուտոր 
ատամնաբուժության ոլորտում, փնտրում է նման ապրանքներ՝ իրենց տեղական շուկայում 
տարածելու նպատակով։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20dd27ef-7656-433b-b346-4d2d5ab760c7  
Ծածկագիր. BRES20190110001 

Այլ ոլորտներ 
  

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում է էթնիկական խոսող 
տիկնիկներ/արջուկներ, փնտրում է գործակալներ, դիստրիբյուտորներ և մանրածախ 
վաճառողներ  

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից հայտնի է ողջ աշխարհում իր այս եզակի 
մշակութային, մոտիվացիոն, կրոթղ խոսող տիկնիկներով/արջուկներով։ Այս տիկնիկներն 
աջակցում են ներառվել մեր մշակութային բազմազան աշխարհում և սովորեցնում են 
երեխաներին այլ մշակույթների՝ միաժամանակ դրդելով և հնարավորություն տալով 
ուրիշներին ավելի վստահ լինել իրենց նկատմամբ: Ընկերությունը հիանալի 
հնարավորություն է տեսնում համաշխարհային շուկայում և ցանկանում է համագործակցել  
առևտրային գործակալության, տարածման ծառայությունների կամ լիցենզիոն 
համաձայնագրի ներքո։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7932c01-1c9b-462a-a08d-108c8343aa71  

 Ծածկագիր. BOUK20190814002 

 

Բելառուսական փորձագետների թիմը գիտահետազոտական ինստիտուտից, որը գործում է 
բարձր լուծման ատոմային ուժի մանրադիտակների ոլորտում, առաջարկում է իր 
ծառայություններն օտարերկրյա ընկերություններին և համալսարաններին 

Բելառուսական գիտահետազոտական ինստիտուտը փնտրում է գործընկերներ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20dd27ef-7656-433b-b346-4d2d5ab760c7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7932c01-1c9b-462a-a08d-108c8343aa71


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/ 

21 

 
 

գիտահետազոտության և արդյունաբերության ոլորտից, ովքեր հետաքրքրված են բարձր 
լուծման ուժի մանրադիտակների ծառայություննների ոլորտում, ովքեր աջակցության կարիք 
ունեն տարբեր տեսակի նմուշների հետազոտման/հետազոտության մեջ (կենսաբանական 
առարկաներ, ծածկույթներ, ժապավեններ, ածխածնի նանթուխներ, մեկ մոլեկուլ, միկրո և 
օպտոէլեկտրոնային բաղադրիչներ)՝ ատոմային ուժի մանրադիտակի կիրառմամբ։ 
Ինստիտուտը ցանկանում է ընդլայնվել դեպի նոր շուկաներ և աշխատել հնարավոր 
գործընկերների հետ՝ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee393049-236e-4bbe-a7a4-13674b4e2a7a     

Ծածկագիր. BOBY20180201001 

Խորվաթական Ecocert սերտիֆիկացված կենցաղային մաքրող և լվացման միջոցներ 
արտադրող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է արտադրական, 
աութսորսինգային և/կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրեր իր գործընկերների համար 

Խորվաթական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է սերտիֆիկացված էկոլոգիապես 
մաքուր մաքրող և լվացող միջոցների արտադրության ոլորտում, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ, նաև առաջարկում է համագործակցություն աութսորսինգային, 
ենթապայմանագրային կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ Բոլոր ապրանքները 
ունեն Ecocert սերտիֆիկացում, կենսաբաշխելի են շրջակա միջավայրի և այլ բնական 
ռեսուրսների վրա չեն ազդում, քաղցկեղածին և թունավոր չեն։ Բաղադրիչները, որոնք 
կիրառվում են արտադրության մեջ, տրամադրվում են բնական ռեսուրսներից, բույսերից և 
հիմնված են բնական հանքանյութերի վրա։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba25efa6-1a12-4b55-8fd0-497374cece5c  

   Ծածկագիր. BOHR20190716001 

  

Պարարտանյութեր, կենդանիների կերային հավելումներ, գյուղատնտեսական քիմիկատներ 
արտադրող գերմանակն ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Գերմանական ընկերությունը, որն արտադրում է նորարարական, էֆեկտիվ արտադրանք 
կուլտուրաների արտադրանքի, կենդանական կերի, կենդանիների բուծման և 
ակվակուլտուրայի համար, փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր արտադրանքի համար։ 
Նախատեսված համագործակցությունը կլինի տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9d8033e-c77d-433a-b7f7-75f2ef6c904c  
Ծածկագիր. BODE20190816001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee393049-236e-4bbe-a7a4-13674b4e2a7a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba25efa6-1a12-4b55-8fd0-497374cece5c
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Հունգարական ընտանեկան ընկերությունը, որն արտադրում է զարդեր, փնտրում է 
գործընկերներ Եվրոպայում՝ արտադրական կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի 
ներքո 

Հունգարական ընտանեկան ընկերությունն արտադրում է եզակի զարդեր (օրինակ 
մատանիներ ադամանդով) հատուկ տեխնիկայով, փնտրում է գործընկերներ՝ արտադրական 
կամ ենթապայմանագրային համագործակցության ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40f9b6a8-1c9d-44bb-b643-c434076fc33c  

Ծածկագիր. BOHU20190718002 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է ենթապայմանագրային կամ աութսորսինգային 
համաձայնագրեր  

Գերմանական ընկերությունը մատուցում է խորհրդատվական և կառավարման 
ծառայություններ հաճախորդներին Եվրոպայում։ Ընկերությունն ունի վերջնական 
կարողությունների կառավարման հնարավորություններ խորհրդատվության ոլորտում՝ 
ռազմավարության վերլուծությունից և սահմանումից մինչև ծրագրի (պորտֆոլիո) 
կառավարում և փոփոխությունների կառավարում։ Ընկերությունը փնտրում է 
կազմակերպություններ բոլոր ոլորտներում, որոնք ունեն բիզնեսի փորձաքննության և փորձի 
կարիք, ինչպես նաև՝ թվային, արհեստական ինտելեկտի և նորարարության կարիք՝ 
աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff77eacc-a591-4cb6-b685-fcb25f95d3b2  

Ծածկագիր. BODE20190809003 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լոգիստիկ ծառայություններ մատուցող հոլանդական ընկերությունը փնտրում է լոգիստիկ 
ծառայություններ մատուցող ՓՄՁ-ի ձեռքբերում  

Հոլանդական ՓՄՁ-ն, որը հիմնադրվել է 1963 թվականին, գործում է օդային, ճանապարհային 
և ծովային բեռնափոխադրումների ոլորտում և փնտրում է նոր բիզնես գործընկերներ՝ 
ցանկալի է արևելաեվրոպական, աֆրիկյան և ասիական տարածաշրջաններում։ 
Ընկերությունն առաջարկում է ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Դա նշանակում է, 
որ նրանց բիզնես  շահագործումը ընդգրկում է լոգիստիկ ծառայությունների լայն տեսականի: 

mailto:info@eenarmenia.am
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Օրինակ` նրանք կարող են ապահովել մաքսազերծում, ժամանակավոր պաշար և բեռների 
առաքում: Համագործակցությունը կլինի ձեռքբերման համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfc2d6e2-0026-4c25-91d9-4d716b065f79  

Ծածկագիր. BRNL20190718001 

Առաջատար գերմանական ընկերությունը, որն արտադրում է խաղեր, փնտրում է տարածման 
համաձայնագրեր 

Առաջատար օնլայն խաղեր արտադրողը Արևմտյան շուկայում, որի գլխամասը 
Գերմանիայում է և ունի բազմաթիվ վայրեր ամբողջ աշխարհում, հետաքրքրված է խաղեր 
մշակողների հետ համագործակցությամբ, ովքեր կցանկանան հրապարակել  իրենց օնլայն 
խաղերը ընկերության հարթակում։ Իր հրապարակման հարթակում ընկերությունն 
առաջարկում է ավելի, քան 30 անվճար բազմաթիվ խաղացողներով առցանց խաղեր 
(MMOGs)։ Ընկերությունն առաջարկում է հրապարակում, լիցենզային կամ տարածման 
համաձայնագրերի ներքո կամ ֆինանսական համաձայնագրեր որոշ դեպքերում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a13a761-321d-4f65-8677-384def4e2c9d     
Ծածկագիր. BRDE20190813001 

Մոնտենեգրյան ընկերությունն առաջարկում է արվեստի նյութերի տարածում  

Մոնտենեգրյան ընկերությունը, որը հանդիսանում է արվեստի նյութերի դիստրիբյուտոր, 
ինչպես օրինակ՝ շրջանակներ, վրձիններ, ներկը մաքրող միջոցներ, կտավներ, ջրաներկեր, 
ակրիլներ և այլ արտադրանք, առաջարկում է իր ծառայություններն իբրև դիստրիբյուտոր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3beb988a-a400-4aaa-8d13-62ac536687a5    

Ծածկագիր. BRME20180903001 

 

 

Ռուսական ընկերությունը փնտրում է կենցաղային քիմիայի, հիգիենիկ միջոցների, մաքրող 
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սարքավորումների արտադրողներ 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է պոլիվինիլքլորիդե նեղ ժապավեններ և 
հանդիսանում է կենցաղային քիմիական միջոցների դիստրիբյուտոր, փնտրում է 
սանիտարական, հիգիենիկ և մաքրող ապրանքներ՝ տարածման ծառայությունների ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a7f220c-665c-4d1b-b5d3-9e824f8cc850 

 Ծածկագիր. BRRU20190819001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Կատալիտիկ նանո նյութերի փորձաքննություն և առաջարկվող հնարավորություններ, որոնք 
նպատակ ունեն միանալ հետազոտական նախագծի կոնսորցիումին 

Չեխական հետազոտական կենտրոնը փնտրում է համատեղ կոսնորցիում Եվրոպական 
հետազոտական ծրագրի համար։ Հետազոտական թիմը կարող է իր փորձը ներդնել 
ֆոտոկատալիտիկ նանո նյութերի մեջ, որոնք օգտագործվում են կեղտաջրերից 
հակաբիոտիկների հեռացման համար։ Ընկերությունը փնտրում է հետազոտական 
համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2844c09d-a607-4f90-91f3-135b46cc5026    

  Ծածկագիր. TOCZ20190802001 
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Պլատֆորմ, որը հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակում վերլուծել ախտորոշիչ 
էլեկտրասրտագրությունը 

Կիպրոսյան առողջապահական ծառայություններ մատուցող ՓՄՁ-ն մշակել է հարթակ, որը 
տրամադրում  է կարճաժամկետ ախտորոշիչ էլեկտրասրտագրության դիագնոստիկա, ԷՍԳ-ի 
սերտիֆիկացված հաշվետվություններ և սրտանոթային ախտորոշման և մոնիթորինգի 
ծախսերի արդյունավետ տարբերակ, ինչպիսիք են ազդանշանները և սարքերի կառավարումը: 
ՓՄՁ-ն փնտրում է առողջապահական ծառայությունների մատուցողներ (հիվանդանոցներ և 
բժիշկներ) հարթակի օգտագործման և միջնորդ ՓՄՁ-ների համար, որոնք կարող են գովազդել 
հարթակը իր ծառայութունների հետ՝ տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային 
համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d282a99-9776-4721-8c03-075c18d48599        

Ծածկագիր. TOCY20190805001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Կադրային ընկերությունը փնտրում է նորարարական լուծումներ 

Հոլանդական կադրաին ոլորտում գործող ընկերությունը փնտրում է ՓՄՁ-ներ և սկսնակ 
ընկերություններ Եվրոպայում, որոնք առաջարկում են թեկնածուներին ավելի մեծ 
վերահսկողություն ապահովել սեփական տվյալների վրա և նրանց համար ավելի դյուրին 
կդարձնի հարմարեցնել և հարստացնել իրենց ռեզյումեն: Համագործակցությունը կլինի 
հետազոտական համաձայնագրի ներքո։ Տեխնոլոգիական այս հարցումը վերաբերում է բաց 
պլատֆորմում հրապարակված նորարարության մարտահրավերին: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/541cc9cc-d6a3-468e-aeb9-0543bfd4eb07  
Ծածկագիր. TRNL20190801001 

Ծառայությունների մատուցման և առևտրային գործակալության համաձայնագրեր են 
որոնվում տեխնիկական աջակցությամբ 

Իտալական հետզոտական խումբը մշակել է նյարդերի գործոնի աճը (NGF)բնական ձևով 
խթանելու նոր թերապիա՝ բարձրացնելու կյանքի երկարակեցությունը և զարգացնելու 
մտավոր կարողությունները։ Թերապիան հիմնված է քթից ֆիզիկական լուծույթը բարձր 
ճնշմամբ ներարկելու վրա (HPIS)։ Հեղուկացիր սարքավորման արտադրող է որոնվում, որն 
ունակ է իրականացնել պահանջվող բնութագրերը (տես՝ տեխնիկական 
առանձնահատկությունները)։ Ծառայությունների մատուցման և տեխնիկական 

mailto:info@eenarmenia.am
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աջակցության համաձայնագրեր են որոնվում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f11cd63f-f4ff-4999-8323-203e9e900311  

Ծածկագիր. TRIT20190513001 

 

Հոլանդիայում հիմնված բժշկական  միջազգային սարքավորում արտադրողը փնտրում է  ցածր 
շփման ներքին մակերեսով նյութ՝ բժշկական կաթետերներում օգտագործելու համար 

Նիդերլանդներում հիմնված բժշկական սարքավորում արտադրողը փնտրում է ալտերնատիվ 
պոլիտետրաֆիլորէթիլենի (տեֆլոն) համար՝ ծայրահեղ ցածր շփման ներքին մակերևույթ       
ստեղծելու համար սնուցող կաթետերում։ Պահանջվող լուծումը պետք է լինի ոչ թանկ և 
համապատասխանի բժշկական պահանջներին։ Ընկերությունը փնտրում է 
համագործակցություն արդյունաբերական գործընկերների կամ հետազոտողների կամ 
մշակող խմբերի հետ՝ լիցենզային կամ տեխնիկական համագործակցության 
համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d2883c5-767a-4958-833d-d65edc2fd032  

Ծածկագիր. TRNL20190805001 
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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 սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր  
ամսիսների ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 
 
 
 

Սեպտեմբեր 

 

Հոկտեմբեր 

 

16/09/2019 B2B meetings at EMO Hanover 2019                                                                                                                 

Հաննովեր (Գերմանիա)  

EMO Հաննովերն աշխարհի խոշոր և առաջատար մետաղագործական ոլորտի 

տոնավաճառներից է։ Տոնավաճառին մասնակցում են ոլորտի որոշում կայացնողները 

ողջ աշխարհից ՝ տոնավաճառը դարձնելով վայր ոլորտի ցանկացած մասնակցի համար, 

ով կարող է գտնել նոր տեխնոլոգիաներ և շուկայական նոր հնարավորություններ։  

http://www.emo-b2b.com/       

01/10/2019 Marketplace Austria Food 2019                                                                                                                

Վիեննա  (Ավստրիա)  

Այս միջոցառումը էքսկլյուզիվ հնարավորություն է սննդի և խմիչքների գնորդների 

համար այցելելու Ավստրիա։ Եկեք և հանդիպեք ավստրիական նորարարական 

մատակարարներին և սննդի ու խմիչքի արտադրողներին։  

https://food2019.b2match.io/      

mailto:info@eenarmenia.am
http://www.emo-b2b.com/
https://food2019.b2match.io/


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/ 

28 

 
 

Նոյեմբեր 

 

 

 

 

 

 

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 

16/11/2019 B2B Matchmaking Event @ Business Meets Future                                                                                                               

Վիլնյուս (Լիտվա)  

Այս միջոցառման ընթացքում կլինեն տարբեր կոնֆերանսներ, որտեղ յուրաքանչյուրը 

կարող է գտնել իրեն հետաքրքրող թեմաները կապված խաղերի մշակման կամ 

խաղերում հոգեբանության վերաբերյալ։ Այստեղ հնարավոր է նաև գտնել խաղերի 

մարքեթինգի վերջին թրենդները, գադջեթներ և ռոբոտային ծրագրեր։  

https://gameon.lt/en/tickets/    

mailto:info@eenarmenia.am
https://gameon.lt/en/tickets/
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➢ 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  

 

 

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