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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 
 

Երեխաների համար խորտիկներ արտադրող սինգապուրյան ընկերությունը փնտրում է 
եվրոպական դիստրիբյուտորներ  

Սինգապուրյան ընկերությունն արտադրում է խորտիկներ, որոնք հիմնականում 
նախատեսված են երեխաների համար (կարտոֆիլի կրեկերներ, խրթխրթան եգիպտացորեն, 
տոստ հաց, վաֆլե ռուլետ,ասիական համերով թխվածքաբլիթներ)։ Ընկերությունը, որը 
սննդամթերք արտադրող է, փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների 
ներքո եվրոպական շուկա մուտք գործելու նպատակով։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f97e26ab-d790-4177-a8b1-fa355cde6397      

Ծածկագիր. BOSG20190830001 

 

 

Պորտուգալական ընկերությունը, որն արտադրում է գինիներ, փնտրում է գործընկերներ՝ իր 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f97e26ab-d790-4177-a8b1-fa355cde6397


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/ 

4 

 
 

արտադրանքն ամբողջ աշխարհում խթանելու և տարածելու նպատակով  

Ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1956թ., հիմնադրված է Լիսաբոնի Գինիների 
տարածաշրջանում, և այն ամենամեծ պորտուգալական գինի արտադրողներից  ու 
արտահանողներից է ողջ աշխարհում։ Ընկերությունը փնտրում է փորձառու և գինու 
շուկայում գիտելիքներ ունեցող ներմուծողներ/դիստրիբյուտորներ/գործակալներ՝ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի/տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46eb4ba4-0151-4ba7-be9b-b503a89a117c  

Ծածկագիր. BOPT20180307001 

 

Պորտուգալական ընկերությունը, որն արտադրում է հյութերի կոնցենտրատներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ կամ առևտրային գործակալներ։ Գիտահետազոտական գործընկերներ ևս 
որոնվում են։ 

Պորտուգալական ընկերությունը, որն արտադրում է մրգային հյութերի կոնցենտրատներ 
(կտտկենի, խնձոր, տանձ և սպիտակ խաղող), ինչպես նաև՝ բույրեր (խնձոր, տանձ և 
կտտկենի), փնտրում է նոր դիստրիբյուտորներ կամ առևտրային գործակալներ։ 
Ապրանքները մատակարարվելու են մեծածքանակ, առևտրային գործակալության կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունը նաև փնտրում է 
գիտահետազոտական գործընկերներ (համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրեր)՝ նոր 
ապրանքների ստեղծման/որակի բարելավման գործընթացների համար 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/033a2dd9-02b3-4211-8db8-ca17d51d05ad  

Ծածկագիր. BOPT20180308001 

 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում է ցածր պրոտեինով և առանց 
գլյուտեն սննդամթերք, առաջարկում է իր մասնավոր պիտակով ծառայությունները 
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եվրոպական արտադրողներին 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում է 100 ցածր պրոտեինով և 
առանց գլյուտեն սննդամթերք (մակարոնեղեն, թխած հաց, թխվածքաբլիթներ, տորթեր, 
խառնուրդներ, պատրաստի սնունդ), որը նախատեսված է ժառանգական 
նյութափոխանակության խանգարումներով մարդկանց համար, առաջարկում է իր 
ծառայությունները այլ եվրոպական արտադրողներին՝ արտադրական կամ 
ենթապայմանագրային պայմանագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0083a6b9-87a3-4ca3-9f00-4a5ac3f74aa6  

 Ծածկագիր. BOUK20190822001 

Իտալական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ իր առանց գլյուտենի օրգանական 
թխվածքների և ալյուրի համար 

Իտալական ընկերությունը  Սիցիլիայից, որը մասնագիտացած է տնայնագործ, առանց 
գլյուտենի թխվածքների և ալյուրի արտադրության ոլորտում, ներառյալ՝ տեղական 
ուտեստների լայն տեսականին, փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ արտերկրում նոր ցանց 
ստեղծելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e61b935-5899-4bf7-9bdf-79bda04cc406   

Ծածկագիր. BOIT20190726001 

 

 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում է պրեմիում դասի սննդային 
արտադրանք, փնտրում է եվրոպական դիստրիբյուտորներ 

Լավ հաստատված մատակարարը Միացյալ Թագավորությունից, որը մատակարարում է 
սպորտային սննդային արտադրանք, մշակել է հաճախորդների ամուր բազա և՛ նոր 
մարզիչների, և՛ էլիտար մարզիկների շարքում։ Արտադրվում և հավատարմագրվում են 
ամենաբարձր չափանիշներով, արտադրանքը պատրաստված է նախքան և հետմարզական 
սնվելու համար`առավելագույն արդյունքներ տալու նպատակով: Ընկերությունն այժմ 
փնտրում է  վաճառք Եվրոպայում, ուստի որոնվում են փորձառու դիստրիբյուտորներ 
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սպորտային և ֆիթնեսի շուկայում, ովքեր գործում են իրենց տարածաշրջաններում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41a40979-cc5b-46c1-8610-ca09ae2697ed  

Ծածկագիր. BOUK20180305001 

 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա ընկերությունների, որոնք հետաքրքրված են վաճառել 
հյուրընկալության և հանգստի ոլորտների համար նախատեսված  իրենց ապրանքները 
Միացյալ Թագավորությունում  

Միացյալ Թագավորությունում հիմնված ընկերությունը, որը մատակարարում է քիմիական 
հիգիենայի միջոցներ և սուրճ տեղական հանգստի և հյուրընկալության ոլորտին, 
առաջարկում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր օտարերկրյա 
արտադրողներին/ մատակարարներին, ովքեր ցանկանում են վերը նշված ապրանքներն 
արտահանել Միացյալ Թագավորության շուկա։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ef35bf2-f37b-4640-b5f9-00f663a2a5e0     

Ծածկագիր. BRUK20190730002 

Հոլանդական կազմակերպությունը փնտրում է սառեցված սնունդ արտադրողներ՝ 
մատակարարման համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպaտակով։  

Հոլանդական ՓՄՁ-ն , որն ունի kորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության 
տեսլական՝ որակյալ ապրանքներին տալով ճիշտ նշանակություն և այդպիսով կանխելով 
սննդի վատնումը: Ընկերությունը հետաքրքրված է գնելու այնպիսի սննդամթերք, որոնք այլևս 
չեն կարող վաճառվել սովորական շուկաներում։ Դա կարող է լինել տարբեր պատճառներով, 
ինչպես օրինակ՝ ոչ կանոնավոր քանակի կամ ձևի, վաճառքի ժամկետի ավարտի կամ 
մնացորդի պատճառով։ Ընկերությունը շատ մեծ փորձ ունի սննդի պահեստավորմա և 
դիստրիբյուցիայի  բնագավոռւմ և առաջարկում է երկկողմանի շահավետ 
համագործակցություն մատակարարների հետ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a03a707-6500-4c8c-908f-28f15271d7d1   

   

Ծածկագիր. BRNL20190826001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41a40979-cc5b-46c1-8610-ca09ae2697ed
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ef35bf2-f37b-4640-b5f9-00f663a2a5e0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a03a707-6500-4c8c-908f-28f15271d7d1
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Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Միջազգայնորեն օրգանական սերտիֆիկացված տեքստիլի ոլորտում մասնագիտացած 
իսպանական ընկերությունն առաջարկում է արտադրական պայմանագրեր 

Իսպանական ընկերությունն առաջարկում է արտադրական համաձայնագրեր՝ անկախ 
դիզայներների և ապրանքանիշերի համար օրգանական սերտիֆիկացված բամբակյա 
գործվածքներ արտադրելու համար, որը կարող է իրականացվել գործվածքների  արտադրության 
կարիքները ներառող համագործակցային հարթակի միջոցով: Ընկերությունն առաջարկում է 
նաև մաքուր օրգանական սերտիֆիկացված բամբակից արտադրված տրիկոտաժե և գործված  
հագուստի արտադրության պայմանագրեր այլ ապրանքանիշերի համար: Ընկերությունը 
փնտրում է տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրեր ապրանքների 
համար, որոնք արտադրված են իր սեփական ապրանքանիշի ներքո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61453b26-6658-4333-b760-64925774c317   

Ծածկագիր. BOES20190905001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Լեհական ընկերությունը, որը գործում է անկողնային պարագաների ոլորտում, փնտրում է 
առևտրային գործակալներ կամ դիստրիբյուտորներ 
 
Տեքստիլի ոլորտում գործող լեհական ՓՄՁ-ն ունի 26 տարվա փորձ՝ ներքնակերի, գործվածքների 
արտադրության (ջակարդ, տրիկոտաժ)  և  գործված տեխնիկական կտորեղենի ոլորտում, ունի 
պորտֆել, որը ներառում է կտորեղենի  մի ամբողջ տեսականի, որոնք արտադրվում են 
ընկերության ժամանակակից տրկոտաժային և գործվածքային գործարաններում։ Հնարավոր է 
նաև ոչ ստանդարտ գործվածքների արտադրություն անհատական պատվերի միջոցով։ 
Համագործակցությունը կարող է լինել առևտրային գործակալության կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  
 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36a97052-8931-40e0-bb45-490d179c200a  
    

Ծածկագիր. BOPL20190913001 

Խորվաթական նորաձևության դիզայնով զբաղվող  ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ 
իր եզակի կանացի վերարկուների և այլ հագուստների համար 

Խորվաթական ընկերությունը, որը գործում է նորաձևության արդյունաբերության ոլորտում, 
առաջարկում է եզակի հագուստ կանանց համար՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ Հագուստը ներառում է զգեստներ, 
շրջազգեստներ, վերնաշապիկներ, բաճկոններ, տրենչներ, հարսանյաց զգեստներ և բաճկոններ և 
այլն: Ընդ որում, հագուստի ամբողջ տեսականու մեջ զգացվում է  դիզայների անհատական 
ձեռագիրը։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c43dfc57-efcc-4096-bdde-cfb05ab5d67d  

Ծածկագիր. BOHR20180227001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Լ Տեքստիլ արտադրող ուկրաինական  ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործընկերներ 

Այս ձեռնարկությունը լավ հաստատված է և արտադրում է բարձրորակ, գույների համադրման 
լայն տեսականի ունեցող կտորեղեն։ Դիզայներական ստուդիան և որակավորված 
աշխատակազմը հաճախորդի պատվերը կկատարեն կարճ ժամանակահատվածում, ներառյալ՝ 
մասնավոր պիտակով։ Ընկերությունը ներկայացնում է իր արտադրանքը ողջ երկրում և ունի 
որոշ հաճախորդներ արտերկրում։ Ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է տարածման 
ծառայություններ։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ffd48c34-55fe-46b7-9c08-075f47bd84a8   

 

 Ծածկագիր. BOUA20171221001 

 

 

Բելգիական ընկերությունն առաջարկում է իր ծառայությունները նորաձևության/սպորտի 
ապրանքանիշերին և արտադրողներին՝ աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային 

համաձայնագրերի ներքո 

Բելգիական ընկերությունը, որը տրամադրում է ծառայություններ նորաձևության 
դիզայներներին և հաստատված բրենդներին, աջակցում է նրանց՝ կառուցել ուժեղ ներքին 
կառույց, որը պատրաստ է մրցակցել մատակարարման շուկայում: Մենեջերն առաջարկում է 
օգնել սկսնակներին և փոքր ու միջին բրենդներին հաջող անցում կատարել ստեղծումից մինչև 
արդյունաբերական արտադրանք։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ 
ենթապայմանագրային կամ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ffd48c34-55fe-46b7-9c08-075f47bd84a8
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նպատակով։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/14851c9d-64db-4d6e-a1d1-a1cab1973ded   

 

 Ծածկագիր. BOBE20190711002 

100% պատրաստված է Իսպանիայում ջինսեր արտադրողը փնտրում է ընկերություններ, որոնք 
հետաքրքրված են էկոլոգիապես մաքուր ջինսերով։  

 

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ ջինսեր 1973 թվականից, 
մատակարարում է 100% պատրաստված է Իսպանիայում արտադրանք, որոնք ստեղծվում են իր 
գործարանում, բարձրորակ են և էկոլոգիապես մաքուր։ Ընկերությունը պատասխանատու է 
յուրաքանչյուր փուլի համար՝ հումքի ձեռքբերումից մինչև պատրաստի արտադրանքը, որը 
նրանց հնարավորություն է տալիս համապատասխանել հաճախորդի բոլոր պահանջներին։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ արտադրական կամ ենթապայմանագրային 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df521a59-f4f2-434c-934e-2d1532b7ac75  

 Ծածկագիր. BOES20180201002 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Գերմանական սկսնակ ընկերությունը փնտրում է տղամարդկանց վերնաշապիկներ 
արտադրողներ 

Գերմանական նորաձևության ոլորտի սկսնակ ընկերությունը Մայնի Ֆրանկֆուրտ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/14851c9d-64db-4d6e-a1d1-a1cab1973ded
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df521a59-f4f2-434c-934e-2d1532b7ac75
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տարածաշրջանից, մասնագիտացած է հարմարավետ կտրվածքով տղամարդկանց 
վերնաշապիկների ոլորտում։ Ընկերությունն առաջարկում է միայն ամենօրյա 
վերնաշապիկներ։ Սա հայտնի է որպես շուկայի նիշա, որը դեռ չի ծածկվում շուկայի 
առաջատարների կողմից։ Հիմնադիրը/տնօրենը փնտրում է արտադրական գործընկերներ 
Եվրոպայում/Աֆրիկայում/Ասիայում, ովքեր կարող են իրականացնել կարի աշխատանքները՝ 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a3d7d28-5d13-4a7b-a15c-0317e17205d8   
Ծածկագիր. BRDE20190806002 

Չեխական ՓՄՁ-ն փնտրում է ներքնազգեստ արտադրողներ՝ իրենց նորարարական, ցիկլի 
ընթացքում կիրառվող վարտիքների համար, արտադրական համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Չեխական ՓՄՁ-ն մշակել  և արտադրում է հատուկ ներծծվող շերտ՝ ցիկլի ընթացքում 
օգտագործվող վարտիքների համար։ Ընկերությունն այժմ փնտրում է արտադրող, ով 
ընկերության դիզայնին համապատասխան կարտադրի այդ վարտիքները արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո, և միևնույն ժամանակ և կներառի շերտը վերջնական 
արտադրանքի մեջ։ Այդ հատուկ ներծծվող շերտը կտրամադրվի չեխական ընկերության 
կողմից։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23268dbc-533c-41a2-b3d0-ba562adc6a3b  

Ծածկագիր. BRCZ20190522001 

 

 

Շինարարություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Խորվաթական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հավաքովի և շարժական տների 
արտադրության ոլորտում, առաջարկում է իր ծառայությունները՝ արտադրական կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Խորվաթական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է փայտի և փայտանյութի 
վերամշակման ոլորտում, արտադրում և հավաքում է ցածր էներգիայի շինարարական 
վահանակներ և հավաքովի ու շարժական տներ, փնտրում է գործընկերներ՝ արտադրական 
կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։  
 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/474a0354-f756-4d5f-8d05-8713d69e8a59      
 

Ծածկագիր.    BOHR20190225001 
 

 
Պողպատյա շինարարության ոլորտում մասնագիտացած լեհական ընկերությունը ցանկանում 
է դառնալ ենթակապալառու 
 
Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մետաղական կոնստրուկցիաների և 
կառուցվածքների մասերի արտադրության ոլորտում, առաջարկում է իրականացնել 
պողպատե կոնստրուկցիաների հավաքում։ Ընկերությունը  տեղական շուկայում լավ 
համբավ ունի և վերջին տարիներին կայուն աճել է։ Ընկերությունն այժմ ցանկանում է 
ընդլայնել իր գործունեությունն արտերկրում և փնտրում է գործընկերներ ողջ Եվրոպայում։ 
Ընկերությունը փնտրում է արդյունաբերական պայմանագրային գործընկերներ, ովքեր 
հետաքրքրված են տարբեր ոլորտների համար նախատեսված պողպատե 
կոնստրուկցիաների ոլորտում ենթապայմանագրային համագործակցությամբ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b911ccb7-6e75-4864-87e7-20eb4e5cfc80  

Ծածկագիր.  BOPL20180706002 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է պլաստիկ դռներ և պատուհաններ, փնտրում է 
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օտարերկրյա գործընկերներ՝ առևտրային գործակալության, տարածման կամ 
ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

Լիտվական ընկերությունը,  որն արտադրում է ստանդարտ և ոչ ստանդարտ չափի և ձևի 
պլաստիկ դռներ և պատուհաններ (uPVC), կենտրոնացած է եվրոպական և սկանդինավյան 
շուկաներում։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ  և 
առաջարկում է ենթապայմանագրային համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa6cf860-b36c-4cff-be34-88704d06d3b6  

   Ծածկագիր. BOLT20190814001 

 

Սինգապուրյան ընկերությունը, որը զբաղվում է թափոնների վերամշակմամբ, փնտրում է 
եվրոպական դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Սինգապուրյան ընկերությունը, որն ինտեգրված լուծումներ  է տրամադրում  թափոնների 
վերամշակման արդյունաբերության համար, մասնագիտացած է արտադրանքի դիզայնի, 
արտադրության, տեխնիկական սպասարկման, սպասարկման և վերանորոգման ոլորտում։  
Սինգապուրյան ընկերությունը փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ իր թափոնների 
վերամշակման սարքավորումը տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 
տարածելու նպատակով։ 

  https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f1cd5e9-2b41-45ae-aaa3-df464c4b3ce4     

                                            Ծածկագիր.   BOSG20190819001 

 

 

Եռակցված ցանցեր, ցանկապատի համակարգեր և մետալուգիական նյութեր արտադրող 
չեխական ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր 

Չեխական ընկերությունը, որը մասնաագիտացած է բնորոշ և ատիպիկ չափսերի եռակցված 
ցանցերի, շարժական և ամուր ցանկապատերի կամ ցանցերի արտադրության մեջ, որոնք 
պատրաստված են գաբիոններից, առաջարկում է փոխակրիչի գոտիների պաշտպանության 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

համակարգեր, մեքենաների ներքին ցանկապատի համակարգեր, արտադրական 
հարմարություններ, հումք և այլն։ Այն փնտրում է գործընկեր՝ արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cc9a236-dab2-45fb-a34d-ece959d3cce6  

   Ծածկագիր.  BOCZ20190809004 

Սլովենական ընկերությունը, որն արտադրում է պատերի նորարարական համակարգեր 
հավաքովի տների համար, որոնք հիմնված են SIP վահանակների վրա, փնտրում է գործակալ՝ 
իր արտադրանքը ներկայացնելու համար, կամ դիստրիբյուտոր՝ այն վաճառելու համար 

Սլովենական ընկերությունը, որն արտադրում է պատերի նորարարական համակարգեր 
հավաքովի տների համար, որոնք հիմնված են SIP վահանակների վրա, փնտրում է գործակալ՝ 
իր արտադրանքը շինարարական ընկերություններին ներկայացնելու համար, և փնտրում է 
դիստրիբյուտոր, ով կվաճառի իր արտադրանքը վերջնական սպառողներին։ Ընկերությունը 
ցանկանում է հաստատել տարածման ծառայությունների և/կամ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12fe9907-4900-4ee5-812a-0b8437df3b73  

Ծածկագիր.   BOSI20190311001 

 

Գերմանական ընկերությունը, որն արտադրում է կայուն և մոդուլային տներ, փնտրում է 
մոնտաժող գործընկերներ՝ ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 
նպատակով 

Գերմանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մոդուլային մինի տների մշակման և 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է տեղական գործընկերներ ողջ Եվրոպայում՝ 
ապահովելու ապակենտրոնացված, հետևաբար կայուն տեղադրման համակարգ։ Տները 
տեղում հավաքվում են մոնտաժային հավաքակազմերից: Քանի որ հավաքումը բարդ չէ, 
ծառայություններ մատուցող տարբեր մատակարարներ, ինչպես օրինակ՝ 
ատաղձագործությամբ և ապակեպատմամաբ զբաղվող ընկերությունները, հարմար կլինեն 
ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո համագործակցության համար։  
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[Eurostars2] Ինստիտուտը փնտրում է գործընկերներ պրեկուրսորներ ALD (ատոմային շերտի 
նստեցման) մշակման գործընթացի համար 

Կառավարության կողմից ֆինանսավորվող կորեական հետազոտական ինստիտուտը 
պատրաստում է ծրագրային առաջարկ Eureka, Eurostars2-ի մրցույթի ներքո 2020թ․-ի համար։ 
Համատեղ հետազոտության հիմնական ձեռքբերումը՝ դա պրեկուրսորների կիրառմամբ 
ավտոմոբիլային և կրելի սարքերի կիրառման համար բարձրորակ բարակ շերտի ստեղծումն է։ 
Այս նպատակով ինստիտուտը փնտրում է գործընկերներ, որոնք մասնագիտացած են ALD 
(ատոմային շերտ նստեցման) գործընթացի համար պրեկուրսորային նյութերի ստեղծմամբ։ 
Հետազոտական համաձայնագրերի համար ցանկալի է համագործակցել քիմիական 
տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերության կամ գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bf9da98-ab64-46c9-b4d5-5ee107a1870a  

Ծածկագիր.    BRDE20190909001 

Ընկերությունը փնտրում է գրանիտային կամ պրոֆիլային խորանարդի (սալահատակ) 
մատակարար՝ մատակարարման համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Սլովակյան շինարարական ընկերությունը, որը զբաղվում է սալահատակից և բնական 
քարերից սալիկների վաճառքով և տեղադրմամբ, փնտրում է գրանիտից կամ պրոֆիլային 
խորանարդից սալահատակի մատակարար։ Ընկերությունն ակնկալում է կնքել 
մատակարարման համաձայնագրեր։   

Ծածկագիր.    BRSK20190909001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dac843b-1744-4f18-aa3a-f0f9e9767faf  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c817edd-f86d-4040-ba28-120f5e8aca86  

   Ծածկագիր. RDKR20190909001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իտալական ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ՝ առևտրային 
գործակալության կամ լիցենզային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է գնահատման, դասընթացների և 
գործատուի բրենդինգի համար նախատեսված սիմուլյացիոն գործիքների մշակմամբ և 
ստեղծմամբ, նաև իդեալական «լաբորատորիա է», ուր մտքերը և ծրագրերը կիրառվում են 
տեխնոլոգիական, կադրային ռեսուրսների և կառավարման նորարարություններին առնչվող 
փոխկապակցված համակարգերի ստեղծարարությանը և փորձերին նպաստելու համար: 
Ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ՝ լիցենզային կամ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցության նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da015241-299b-4f5b-a067-fd8f506329cf  

Ծածկագիր. BOIT20190912001 

Ծրագրեր մշակող ժամանակակից գործակալությունը փնտրում է աութսորսինգային 
գործընկերներ բջջային և վեբ ծրագրերի համար 

Ծրագրեր մշակող ընկերությունը Խորվաթիայից մասնագիտացած է պատվերով արվող վեբ և 
բջջային ծրագրերի ոլորտում, որոնք նախատեսված են iOS & Android-ի համար։ Ընկերությունը 
փնտրում է երկարատև համագործակցություն ընկերությունների հետ, որոնք ունեն ծրագրային 
մշակման պրոֆեսիոնալ ծառայությունների աութսորսի կարիք։ Ընկերությունն ունի 30 բարձր 
որակավորում ունեցող ինժեներներ, ովքեր փորձ ունեն տարբեր դոմեններում, ինչպիսիք են՝ 
հեռահաղորդակցությունը, բանկային ոլորտը, բանացանցը և այլն։ 2012 թվականից ի վեր, 
ընկերությունը հաջողությամբ ավարտել է 50-ից ավել ծրագրեր ողջ աշխարհի 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c817edd-f86d-4040-ba28-120f5e8aca86
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da015241-299b-4f5b-a067-fd8f506329cf
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պատվիրատուների համար, ինչպիիք են՝  Deutsche Telekom, Metaswitch, Asseco SEE, Royal 
Caribbean․   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/794fa34d-af78-4d5c-858f-5c74be7f0ecb  

 

     Ծածկագիր. BOHR20190802001 

Գերմանական  կիբերանվտանգության ոլորտում գտնվող ընկերությունն առաջարկում է 
ամբողջապես նոր արտադրանք (ծրագիրը-որպես-ծառայություն կամ ներքին-ծրագրեր) ՓՄՁ-
ների համար՝ ապահով դարձնելով նրանց ամբողջ ՏՏ լանդշաֆտը լիցենզային համաձայնագրերի 
ներքո։  

Այս գերմանական ձեռնարկությունը օգնում է Եվրոպայում և դրանից դուրս գտնվող ՓՄՁ-
ներին ավտոմատ կերպով մոնիթորինգի ենթարկել և ապահով դարձնել նրանց ամբողջական 
ՏՏ լանդշաֆտը։ Ընկերության եզակի արտադրանքը հնարավորություն  է տալիս 
հաճախորդներին կանխել անվտանգության ռիսկերը, քանի դեռ դրանք չեն վերածվել 
խնդիրների, և գտնել սխալները, մինչդեռ հաճախորդները չեն գիտակցել դրանք։ Ընկերությունը 
փնտրում է գործընկերներ՝ լիցենզային կամ տարածման համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով, համապատասխանաբար ծրագրային ապահովման և 
ապարատային սարքավորումների համար:    

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ef06a49-8a1d-4b85-9c60-98e52549e1dd  

Ծածկագիր. BODE20190424003 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

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

Բիզնեսի զարգացման ոլորտում գործող  հոլանդական ընկերությունը փնտրում է 
նորարարական ՏՏ ընկերություններ և փնտրում է նոր գործընկերներ՝ նոր շուկաներ 
ընդլայնվելու նպատակով։ Ընկերությունն առաջարկում է հնարավոր գործընկերների ցանց՝ 
արագորեն զարգացնելով ՏՏ արտադրողների բիզնեսը՝ խթանելով վաճառքը և ձևավորելով 
բրենդի իրազեկությունը: Հոլանդական ընկերությունն արագացնում է նոր ապրանքների 
մուտքը շուկա և առաջարկում է համագործակցել առևտրային գործակալության կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

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

Ծածկագիր. BRNL20190109001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/794fa34d-af78-4d5c-858f-5c74be7f0ecb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ef06a49-8a1d-4b85-9c60-98e52549e1dd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05f7025e-c5f0-4708-a061-657929584f68
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Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
 

Բուլղարական ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական և բիո կոսմետիկա, փնտրում է 
տարածման ծառայություններ 

Բուլղարական ընկերությունը, որը զարգանում է դինամիկ կերպով, գտնվում է Վարդերի 
հովտում և գործում է բնական կոսմետիկայի արտադրության ոլորտում։ Ընկերությունը 
փնտրում է հնարավոր համագործակցություն՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09b4aeea-93c2-4c51-b98a-1d0dcfe435ae  

Ծածկագիր. BOBG20190902001 

Ընկերությունը Բուլղարիայից փնտրում է գործընկերներ  

ՓՄՁ-ն Բուլղարիայից, որն արտադրում է լյուքս դասի բիո կոսմետիկ արտադրանք, 
հիմնված է իր սեփական հետազոտությունների վրա։ Ընկերությունը փնտրում է 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cafd1398-6b5b-4c3a-bd15-6a6d24f85e7d  

Ծածկագիր. BOBG20180214001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լիտվական ընկերությունը, որը զբաղվում է կոսմետիկայի, օծանելիքի, արդուզարդի 
պարագաների, մաշկի և մազերի և հարակից ապրանքների ոլորտում, փնտրում է հայտնի 
ապրանքանիշերի նոր մատակարարներ (արտադրողներ, դիստրիբյուտորներ, մանրածախ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09b4aeea-93c2-4c51-b98a-1d0dcfe435ae
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cafd1398-6b5b-4c3a-bd15-6a6d24f85e7d
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վաճառողներ, գործակալներ)։ 

Լիտվական մեծածախ վաճառողը, որը մասնագիտացած է պրոֆեսիոնալ մազերի խնամքի, 
կոսմետիկայի, մաշկի խնամքի, օծանելիքի, արդուզարդի պարագաների, արագ  սպառման 
սպառողական ապրանքների, զանգվածային շուկայական արտադրանքի ոլորտում, 
փնտրում է հայտնի ապրանքանիշերի նոր մատակարարներ (արտադրողներ, 
դիստրիբյուտորներ, մանրածախ վաճառողներ, գործակալներ), որոնք գործում են միևնույն 
բիզնես ոլորտում։ Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցել տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bca27dd7-88f4-4da1-9974-1098b6177f6d  

  Ծածկագիր. BRLT20190626001 

 

Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Նորարարական, քաղցկեղածին նյութ չպարունակող քսանյութ գել դեղագործական ոլորտի 
համար 

Իսրայելյան ՓՄՁ-ն մշակել է նոր քսանյութ գել, որը բժշկական կիրառություն ունի։ 
Արտադրանքի առավելություններն են՝ բաղադրություն առանց քաղցկեղածին տարրերի, 
հնարավորություն՝ փաթեթավորելու եզակի կամ բազմակի դեղային չափաբաժնով, բարձր 
ծախսարդյունավետություն և այլն։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cdc309d9-c002-49bc-9c57-c4efc34c5041  

Ծածկագիր. BOIL20190626002 

Իսպանական կենսատեխնոլոգիական հետազոտական կենտրոնն առաջարկում է ին վիվո 
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նախակլինիկական փորձարկումներ՝ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո  

Իսպանական կենսատեխնոլոգիական հետազոտական կենտրոնն առաջարկում է ին վիվո 
մոդելներ՝ թեստավորելու համար անվտանգությունը (սուր, ենթախրոնիկ, թունավորման 
զարգացում, գրգռում․․․), արդյունավետությունը (հակաբիոտիկ, հակաբորբոքային, 
անտիպարազիտ, հակաուռուցքային), կենսաբազմազանություն գործողությունների և 
տոլերանտության  մեխանիզմներ՝ օգտագործելով կրծողներ և ճագարներ: Կենդանիները 
կարող են վերահսկվել ին վիվո պատկերի վերլուծությամբ` որոշակի գործընթացի էվոլյուցիան 
(օրինակ՝ ուռուցքի առաջընթաց) բնութագրելու համար: Կենտրոնը փնտրում է 
կենսատեխնոլոգիական գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են աութսորսինգային 
համագործակցությամբ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/231dfec4-dd31-4110-b5db-54db129e676  

Ծածկագիր. BOES20190410001 

Բժշկական սարքավորում արտադրող սկսնակ ընկերությունը փնտրում է առևտրային 
գործակալներ ջղաձգման դեմ ուղված ձեռքի օրթոզների համար  

Հունգարական ընկերությունը բժշկական տեխնոլոգիական ստարտափ է, որի նպատակն է 
մշակել և առևտրայնացնել բեկումնային, ակտիվ ջղաձգման դեմ ուղված ձեռքի օրթոզները։ Այն 
փոխարինում է մատները ազատ արձակելու գործառույթին այն հիվանդների մոտ, ովքեր 
տառապում են ձեռքի սպազմալ կաթվածից։ Առաջին արտադրանքի թողարկումը սպասվում է 
2020 թ․-ի կեսերին։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ գործընկերներ 
համատեղ ձեռնարկության համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f99accd4-38c8-4daf-8fb3-a916cc9d1d77  

Ծածկագիր. BOHU20190909001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է գործընկերներ, ովքեր 
կմատակարարեն բժշկական թեստավորման հավաքածուներ, որպեսզի համալրվի իր կողմից 
երկրորդ և երրորդ կողմերին մատակարարվող ապրանքների ցանկը 

Դիագնոստիկ ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից ողջ աշխարհում տրամադրում է 
բժշկական դիագնոստիկ ռեագենտներ, թեստավորման հավաքածուներ, մեդիա 
մանրէաբանություն, իմունոֆերմենտային անալիզի (EIA) թեստ, արագ թեստեր, ապակե 
սրվակներ/շշեր, կաթիլային/փողիկային հավաքածուներ։ Այն փնտրում է գործընկերներ, 
ովքեր օգուտ կքաղեն իրենց մարկետինգային արտադրության, փաթեթավորման և ավելի քան 
100 երկրներում տարածման կարողություններից և կտրամադրեն նոր տեխնոլոգիաներ՝ 
գոյություն ունեցող շարքը տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համալրելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb0323df-6808-4408-b78e-062dee9cb441  

Ծածկագիր. BRUK20181011001 

 

 Այլ ոլորտներ 
  

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է էլեկտրական սարքավորումների, լարման 
փոխարկիչների և բջջային լիցքավորման կայանների արտադրության ոլորտում, փնտրում է 
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միջազգային դիստրիբյուտորների և գործակալների 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է էլեկտրական արտադրանքի մշակման 
ոլորտում, փնտրում է միջազգային գործընկերներ՝ ստորագրելու համար առևտրային 
գործակալության և տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb0323df-6808-4408-b78e-062dee9cb441  

 Ծածկագիր. BORU20190318015 

 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է օպտիկական մալուխներ, փնտրում է 
առևտրային գործակալներ  

Ռուսական ընկերությունը Վորոնեժի տարածաշրջանից արտադրում է օպտիկական 
մանրաթելային մալուխային ցանցի բաղադրիչներ, ներառյալ՝ օպտիկական խաչեր, 
միացումներ, օպտիկամանրաթելային հարմարիչներ և այլն: Ընկերությունը փնտրում է 
գործընկերներ՝ արտադրական կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab19b49b-22fd-4855-bbd9-577e896176e7 

Ծածկագիր. BORU20190315008 

 

Իտալական ընկերությունը, որը տրամադրում է նորարարական լուծումներ  
արդյունաբերական կայանների էներգիայի սպառման և արտադրության վերահսկման համար, 
փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր  

Իտալական ընկերությունը, որը գործում է էներգետիկայի ոլորտում, մշակել է համակարգ՝ 
չափելու և վերահսկելու համար և՛ էներգիայի սպառումը, և՛ արդյունաբերական 
կայաններում արտադրությունը, հատկապես՝ բիտումի կոնգլոմերատի արտադրական 
գործարանում, ագրեգատային արտադրություն և պատրաստ խառնիչ բետոնի 
արտադրություններում: Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների 
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համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/010b9d31-c505-406a-94ff-0756198ffd2a  

   Ծածկագիր. BOIT20190904001  

UV-C լամպեր և մանրէասպան սարքավորումների դիստրիբյուտորը Ռումինիայից, փնտրում է 
միջազգային գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է UV-C լույսի վրա հիմնված լամպերի և 
մանրէասպան սարքավորումների տարածման ոլորտում, տարածում է վերը նշված 
արտադրանքի լայն տեսականի, որոնք օդի և մակերևույթների ախտահանման 
հնարավորություն են ապահովում մի շարք գործունեության ոլորտների համար, ներառյալ՝ 
առողջապահություն, կրթություն, օդի և մակերևույթների ախտահանման հնարավորություն և 
այլն։ Ընկերությունը հետաքրքրված է նոր միջազգային բիզնես համագործակցությամբ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9aab4a72-5bd6-41d4-a8d2-5f447d9aeefe  

  Ծածկագիր. BORO20190909001 

Սլովակյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ձեռագործ կերամիկական սպասքի 
(մայոլիկա) արտադրության ոլորտում, առաջարկում է իր արտադրանքը տարածման 
ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

Սլովակյան ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1883 թվականին, մինչ այժմ պահպանում է հին 
ավանդույթները։ Հիմնական արտադրանքներն են՝ կավագործության տարբեր դեկորատիվ 
կտորներ, օրինակ՝ ամաններ, ծաղկամաններ, ափսեներ, տորթի տակդիրներ և մոմակալներ։ 
Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնք կերամիկական սպասքի ոլորտում 
մասնագիտացած ընկերություններ են։ Գործընկերները կարող են լինել՝ դիստրիբյուտորներ, 
մանրածախ վաճառողներ, հանրախանութներ, կենցաղային ապրանքնրի խանութներ։ 
Դիստրիբյուտորների հետ համագործակցությունը կլինի տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbc3d620-f2d8-459e-8ae3-7f215325b186    

Ծածկագիր. BOSK20190725001 
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Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ կահույք, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Ուկրաինական ընկերությունը գործում է կահույքի արտադրության ոլորտում 1993 թ․-ից։ Այն 
արտադրում է ինտերիերի կահույքի լայն տեսականի՝ հարմարավետ բազմոցներ ու 
բազկաթոռներ, մահճակալներ, աթոռներ, կաբինետային նուրբ կահույք և ոճային 
աքսեսուարներ։ Ավելին, բացի տան համար նախատեսված կահույքից, ընկերությունն 
արտադրում է կահույք հյուրանոցների և լյուքս դասի տների համար։ Ընկերությունը փնտրում 
է գործընկերներ Եվրոպայում՝ իր բիզնեսը զարգացնելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66eda08d-4222-44f6-97c3-8f3136c1dc41   

Ծածկագիր. BOUA20180217001 

Լատվիական ընկերությունը մասնագիտացած է փայտի մշակման և նորարական փայտե 
դիզայնի ոլորտում և փնտրում է համագործակցություն՝ արտադրական կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո  

Լատվիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  նորարարական փայտի դիզայնի 
ոլորտում և լավ փորձ ունի բարդ ֆորմաների հետ աշխատանքում, ունի իր սեփական 
դիզայներական ապրանքների հոսքագիծը և առաջարկում է արտադրական ծառայություններ 
մի շարք փայտե դիզայներական  արտադրանքների համար՝ դեկորատիվ վահանակներ, 
ներքին մասեր և այլ ֆունկցիոնալ լուծումներ: Այն առաջարկում է համագործակցել 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո ճարտարապետական և դիզայներական 
ստուդիաների, շինարարական ընկերությունների կամ մեծածախ ու մանրածախ 
վաճառողների հետ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e76ab981-775e-4c9a-842e-a77d7ad8817b  
Ծածկագիր. BOLV20190917001 

Սլովակյան ՓՄՁ-ն, որը գործում է 3D տպագրության  և հավելումների արտադրության 

mailto:info@eenarmenia.am
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ոլորտում, փնտրում է աութսորսինգային համաձայնագրեր 

Նորարարական սլովակյան ընկերությունը, որը գործում է 3D տպագրության ոլորտում և 
տեխնոլոգիաների միջոցով հավելումների արտադրության ոլորտում, առաջարկում է իր 
ծառայությունները, ինչպիսիք են՝   3D արտադրության համար նախատեսված նոր 
բաղադրիչների և ագրեգատների 3D մոդելավորում, 3D սկանավորում և գոյություն ունեցող 
մոդելների օպտիմիզացում։ Ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ 
աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/575d6937-5fd8-41b1-86b5-e956795ed058  

Ծածկագիր. BOSK20190822001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունը փնտրում է կայուն կենսունակ աքսեսուարներ և նորաձև բրենդներ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Գերմանական ՓՄՁ-ն մշակել է էլեկտրոնային առևտրի հարթակ՝ կայուն և էսթետիկ առումով 
ցանկալի, բարձրորակ ապրանքների վաճառքը խթանելու նպատակով։ Ընկերությունը 
փնտրում է գործընկերներ կոսմետիկայի, տնային և նորաձևության աքսեսուարների ոլորտից, 
որը կենտրոնացած է  կայունության, արդար առևտրի և թափանցիկության վրա և 
հետաքրքրված է առաջարկել իր ապրանքները ՓՄՁ հարթակում առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dd2d25d0-5f2b-4e90-af64-4fa3c8306d13  

Ծածկագիր. BRDE20190923001 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է հաստ թուղթ 

Ընկերությունը, որը հիմնված է Լոնդոնում, զբաղվում է բրեյլի թարգմանչական 
ծառայություններով իր հաճախորդների համար։ Ընկերությունն առաջարկում է իր 
ծառայությունները ընկերություններին և անհատներին, որոնք պետք է փաստաթղթերը 
թարգմանանեն բրեյլի գրերով։ Այդ թարգմանությունները կատարելու համար ընկերությունը 
կիրառում է թուղթ, որը մոտավորապես 1 ոառ. Մետրի համար 190 գրամ և ավելի է: 
Լոնդոնում հիմնված ընկերությունը փնտրում է մատակարարման համաձայնագիր՝ թղթի 
միջազգային արտադրողների հետ։      

mailto:info@eenarmenia.am
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8eaa8b94-9f9f-400b-8362-fffb40299b2d  

 

Ծածկագիր. BRUK20190919002 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է միջին կարողության փաթեթավորման հոսքագիծ իր 
արտադրած պաղպաղակի համար՝ մատակարարման համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Փոքր  գերմանական ընկերությունը, որն արտադրում է պաղպաղակ, փնտրում է 
փաթեթավորման հոսքագիծ փոքր քանակների համար, մոտ՝ 1000 բաժին մեկ ժամում։ 
Փաթեթավորման սարքավորումները, որոնք առկա են շուկայում, ավելի մեծ քանակների 
համար են և տնտեսապես շահավետ չեն ընթացիկ ծրագրի համար։ Հոսքագիծը պետք է 
ամբողջովին մշակված լինի՝ հարմարեցվելով առկա արտադրական միջավայրին, իսկ 
համագործակցությունը կլինի մատակարարման համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e01c77c-1d69-4414-8458-7c38d7f94b38  

Ծածկագիր. BRDE20190916004 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Կորեական ընկերությունն առաջարկում է արևային էներգիայով աշխատող ճանապարհի 
լուսավորության միջոց 

Կորեական ՓՄՁ-ն մշակել է ճանապարհային լուսավորման միջոց, որն աշխատելու է արևի 
էներգիայով։ Սա կանխում է թունելներում հնարավոր վթարները՝ փոխելով լույսի գույնը 
երթևեկի և ճանապարհի իրավիճակի համաձայն և անցնում է ճանապարհի մակերևույթի 
վրայով, երբ տրանսպորտային միջոցներն ուղղակի անցնում են: Ընկերությունը ցանկանում է 
համագործակցել՝ հաստատելու համար լիցենզային համաձայնագրեր և ձեռք բերելով 
տեխնիկական նոու-հաու։ Ավելին, ընկերությունն ակնկալում է առևտրային համաձայնագրեր 
տեխնիկական աջակցությամբ՝ միջազգային շուկայում ապրանքների հետագա 
առևտրայնացման համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/798a8e11-2e4e-4ade-b3c1-2a7a40fa894d  

 

  Ծածկագիր. TOKR20190625001 
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Դեղերի բերանային  ընդունման համակարգ 

Համալսարանը Ռուսաստանից ներկայացնում է տեխնոլոգիա՝ բերանի միջոցով արյան մեջ 
մտնող դեղերի ընդունման համակարգի համար։ Համակարգը մշակված է դեղերի 
համադրության միջոցով  բերանով  ընդունվող ցածր կենսամատչելիության դեղերը արյուն 
հասցնելու համար, քանի որ ցածր կենսամատչելիության  սպառվող դեղերից և ոչ մեկը չի 
հասնում արյան հոսքին (օրինակ՝ ինսուլինը)։ Համալսարանը փնտրում է արդյունաբերական 
դեղագործական ընկերություններ, որոնք կարող են լինել հնարավոր գործընկերներ 
տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրերի կամ հետազոտական 
համագործակցության ներքո։      

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/67a26d10-2620-4b18-a2fa-b6356e3cf8ce  

Ծածկագիր. TORU20180828001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Տպագրական արդյունաբերության համար ընկերությունը փնտրում է շրջանային տնտեսության 
բնապահպանական լուծումներ 

Ավստրիական ընկերությունը սկսել է առաջին Cradle-to-Cradle համայնքը տպագրական 
արդյունաբերության ոլորտում և ցանկանում է դա տարածել ողջ Եվրոպայում և դրանից 
դուրս։ Այդ իսկ պատճառով ընկերությունը փնտրում է  կայուն բնապահպանական 
տեխնոլոգիաներ, նյութեր և գործընթացները տպագրական արժեշղթայում։ Ընկերությունը 
փնտրում է հետազոտական կամ տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր՝ նոր 
ապրանքները շուկայում մշակելու և ներկայացնելու համար, ինչպես նաև տեխնիկական 
աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրեր։ Ուշադրության կենտրոնում ներառված են՝ 
թուղթ, սոսինձ, քիմիական նյութեր:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/172867f6-c1ed-413c-8f65-2c566062bdbc  

  Ծածկագիր. TRAT20190917001 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է գործընկեր՝ քրոնիկ 
հիվանդությունների կանխատեսելի մոդելի համար հարմար հարթակ մշակելու նպատակով 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից մշակել է մոդել, որը կանխատեսում է 
առողջության պահպանման հետագա պահանջները: Ընկերությունը փնտրում է գործընկեր 
տեխնոլոգիական համագործակցության համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/67a26d10-2620-4b18-a2fa-b6356e3cf8ce
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/172867f6-c1ed-413c-8f65-2c566062bdbc
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նպատակով՝ զարգացնելու համար իր մոդելը և այն լիցենզավորելու համար։ Այժմ, 
ընկերությունը պետք է ձեռք բերի տվյալներ դեղագործական/առողջապահական 
ընկերություններից, վերլուծի դրանք և արդյունքները վերադարձնի նրանց, ինչը 
դանդաղեցնում է գործընթացը։ Տեխնիկական բարելավումը հնարավորություն կտա 
դեղագործական/առողջապահական ընկերություններին լրացնել իրենց մուտքագրումն ու 
վերլուծությունը:   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3264e75f-c31b-4955-99cb-ebb8a3288487  

Ծածկագիր. TRUK20190823001 
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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 նոյեմբեր  ամսվա ընթացքում 
կազմակերպվող միջոցառումները: 
 
 
 

 

Նոյեմբեր 

 

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/    

18/11/2019 Healthcare Brokerage Event at MEDICA 2019                                                            
Դյուսելդորֆ (Գերմանիա) 

MEDICA 2019 տոնավաճառի նպատակն է՝ աջակցել ձեռնարկություններին, 

համալսարաններին և հետազոտական կենտրոններին գտնելու բիզնես 

համագործակցություն, ապրանքների մշակման, արտադրության, լիցենզավորման 

համաձայնագրեր, համատեղ ձեռնարկություն կամ այլ տիպի համագործակցություն։ 

https://medica2019.b2match.io/  

mailto:info@eenarmenia.am
https://gameon.lt/en/tickets/
https://medica2019.b2match.io/
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ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ _ SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) 

SES ծրագրի առավելությունները 

➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում 

➢ Ծառայությունների մատուցման, արտադրական գործընացի բարելավում, 

օպտիմալացում 

➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում 

➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում 

➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար 

➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն 

Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից 

➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից 

➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները 

➢ Կրթական ձեռնարկությունները 

➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

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

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

mailto:info@eenarmenia.am
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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: 

 

 

 

 

 

 

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: 

mailto:info@eenarmenia.am
mailto:mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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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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