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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 
 

Իտալական ընկերությունը, որն արտադրում է առաջին քամվածքի ձիթապտղի յուղ, փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ  

Իտալական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է Անդրիայում՝ Ապուլիան յուղի 
մայրաքաղաքում, մոտ 5 սերունդ առաջ, արտադրում է առաջին քամվածքի ձիթապտղի յուղ, 
օրգանական և արոմատիկ յուղեր։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո՝ իր մեծածախ վաճառքի ցանցը 
Եվրոպայում և եվրոպական երկներից դուրս ընդլայնելու նպատակով։                        
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2ffde1b-2db2-4efe-8b0a-223399f7b25c                       

Ծածկագիր. BOIT20191031003 
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Լիտվական արտադրողն առաջարկում է քացախի արտադրանք, օշարակներ և սոուսներ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Լիտվական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բնական քացախի արտադրության 
ոլորտում, ինչպես նաև արտադրում է թանձրուկներ, մանանեխ, պահածոյացված 
բանջարեղեն, արհեստական մեղր, օշարակներ, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, փնտրում է 
գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/562a37f6-029d-4d55-a0e7-6b1407915de  

Ծածկագիր. BOLT20190823004 

 

Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցություն՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո  

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է օրգանական սննդի լայն տեսականի՝ շիլաներ, 
քացախ, հյութեր, հացի թթխմոր, չիա, ծովաբողկ, ծովային և հիմալայան աղ և այլն։ 
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Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ինչպես օրինակ՝ մեծածախ վաճառողներ, 
դիստրիբյուտորներ, մանրածախ շղթաներ՝ պլանավորված համագործակցության՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e318fdf0-28d8-40e4-abec-ba51f29f13a8  

Ծածկագիր. BOPL20190822001 

 

 

Հոլանդական ընկերությունը, որն արտադրում է բրնձի վրա հիմնված սնունդ, փնտրում է 
բիզնես գործընկերներ Եվրոպայում 

Նորարարական ՓՄՁ-ն Նիդերլանդներից, արտադրում է բուսական հիմքով սննդամթերք, 
որն ունի ֆունկցիոնալ և սննդային առավելություններ։ Ընկերությունը վերջերս մշակել է 
փոշու տեսքով կայունացված բրնձի թեփ և կայունացված բրնձի թեփի էքստրակտ։ Հետագա 
միջազգայնացման համար ընկերությունը փնտրում է եվրոպական բիզնես գործընկերներ, 
որոնք գործում են ֆունկցիոնալ սննդի և սննդանյութերի ոլորտում՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր հաստատելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5bd8e44-6b44-4919-868b-e4bc7b19520  

 Ծածկագիր. BONL20191007001 

Փորձառու ռումինական ընկերությունը, որը զբաղվում է փաթեթավորված ապրանքների 
մանրածախ վաճառքով, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է փաթեթավորված ապրանքների 
մանրածախ վաճառքում, ցանկանում է արտահանել տեղական ապրանքները՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

Ծածկագիր. BORO20191011002 
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Իտալական կոպերատիվների կոնսորցիումը, որը մասնագիտացած է մանանայի  
արտադրության ոլորտում, փնտրում է առևտրային գործակալության և տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր 

Իտալական կոոպերատիվների կոնսորցիումն արտադրում է մանանա, շաքարի պինդ 
բուսահյութ, որ հոսում է Ֆրաքսիուս  սորտի մի քանի տեսակներից և հիմնական ճյուղերից, 
և  կիրառվում է դեղագործության և սննդի ոլորտներում։ Նոր շուկաներ մուտք գործելու 
համար, ընկերությունը փնտրում է փորձառու դիստրիբյուտորներ սննդի և/կամ 
դեղագործության ոլորտից՝ առևտրային կամ տարածման ծառայությունների ներքո 
համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/844dae57-c323-414b-8057-99fd4b622be6  

Ծածկագիր. BOIT20191003001 

 

 
 
 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Ռումինական առևտրային ընկերությունը ցանկանում է գտնել նոր մատակարարներ 
քաղցրավենիքի և սուրճի համար 

Ռումինական  ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մանրածախ շուկայում  
փաթեթավորված սննդի արտադրանքի ոլորտում, փնտրում է նոր մատակարարներ՝ իր 
պորտֆելը՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո ընդլայնելու 
նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78e996a9-b32b-4b0e-ae77-c1181304bbb  

mailto:info@eenarmenia.am
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Ծածկագիր. BRRO20191011001 

Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Նորաձևության և հագուստի արտադրության ոլորտում գործող թուրքական ընկերությունը 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ, առևտրային գործակալներ և արտադրական համաձայնագրեր 

Թուրքական ընկերությունը, որը զբաղվում է հագուստի արտադրության ոլորտում, արտադրում 
է պատվերով արտադրանք։ Այն իր էլեգանտ տրիկոտաժի դիզայնում միավորում է դասական և 
ժամանակակից ոճերը։ Ընկերությունը ցանկանում է ստորագրել տարածման, առևտրային 
գործակալության և արտադրական համաձայնագրեր՝ իր ապրանքներն ավելի մեծ շուկաներում 
վաճառելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07f93716-65c6-4c1a-9bfa-0296fac3bd09  

 Ծածկագիր. BOTR20191106002 

mailto:info@eenarmenia.am
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Նորաձևության դիզայները Միացյալ Թագավորությունից հետաքրքրված է տարածման և 
ենթապայմանագրային համաձայնագրերով  
 
Լոնդոնում հիմնված ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կանանց համար նախատեսված  
գլամուր հավաքածուի, տոնակատարությունների համար նախատեսված և ֆորմալ հագուստի 
արտադրությամբ, լավ հայտնի է նորաձևության թերթերում և' իր հագուստներով, որոնք կրում են 
Եվրոպայի արքայական ընտանիքների ներկայացուցիչները և' հասարակության մեջ հայտնի 
անձինք։ Ընկերությունը, իր բրենդի առկա հավաքածուների համար հետաքրքրված է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրով, և նաև կարող է ստեղծել  պատվերով արտադրանք՝ 
ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcef0fb9-5ba8-4053-87db-5f043e146711  

Ծածկագիր. BOUK20191014001 
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Խորվաթական նորաձևության դիզայները, որը եզակի  գործված հագուստ արտադրող է, փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ 

Խորվաթական դիզայները, որը մասնագիտացած է  գործված հագուստի արտադրության 
ոլորտում՝ կիրառելով ավանդական տեխնիկա (հյուսվածք և գործվածք, քարգահով 
ասեղնագործություն և ասեղնագործություն) և բնական նյութեր (բուրդ, մետաքս, բամբակ և վուշ), 
փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/178c9199-5cba-4346-aa4c-a84ef4bc7d5e   

Ծածկագիր. BOHR20190717001 
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Չեխական ընկերությունը, որն արտադրում է ֆունկցիոնալ ներքնազգեստ, գուլպաներ և 
շապիկներ, զովացնող և թերմո-հագուստ, փնտրում է տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր  

Փոքր Չեխական ընկերությունն արտադրում է ֆունկցիոնալ հագուստ՝ պատրաստված 
մանրաթելերից, որոնք հարստացված են արծաթե մոլեկուլներով, ունեն նշանակալից 
հակաբակտերիալ, դեզոդորիզացման և հակամանրէային ազդեցություններ: Ապրանքներն 
արտադրված են սպորտի, հանգստի և աշխատանքի համար։ Հնարավոր է նաև պատվերով 
արտադրանք՝ ներառյալ ահռելի չափսերով։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր և առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a3fe112-df52-425a-b997-baf289889bee   

 

 Ծածկագիր. BOCZ20190110002 

 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է նորածինների և երեխաների համար արտադրված 
գլխարկների դիստրիբյուտորներ, կամ այլ գործընկերներ՝ կարի ծառայությունների համար 

Լեհական ընկերությունը, որը գործում է տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտում, զբաղվում է 
նորածինների և երեխաների համար նախատեսված գլխարկների արտադրությամբ։ 
Ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են տարածման 
ծառայություններով և արտադրությամբ, ինչպես նաև՝ ենթապայմանագրային 
համաձայնագրերով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/107601fb-af0b-46d3-948d-049d26cdd33b   

 Ծածկագիր. BOPL20190325001 
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Իտալական նորաձևության ոլորտի ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ իր հագուստի 
հոսքագծի համար և գործընկերներ, ովքեր իրենց հոսքագծերի արտադրության համար հագուստի 

արտադրողի կարիք ունեն 

Հարավային Իտալիայում գտնվող ընկերությունը հիմնադրվել է 1974 թվականին։ Ընկերությունն 
արտադրում է հագուստ՝  100% պատրաստված Իտալիայում։ Ընկերությունն ունի իր մասնավոր 
պիտակով արտադրանքը, որը այն վաճառում է խանութներին, բայց նաև այն արտադրում է 
հագուստի հոսքագծեր այլ ընկերությունների համար։ Ընկերությունը փնտրում է 2 տեսակ 
համագործակցություն՝ դիզայներներ և գործընկերներ, որոնք ցանկանում են իրենց հագուստն 
արտադրվի և տարածվի լայն շուկաներում։ Ընկերությունն առաջարկում է և՛ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր, և՛ արտադրական համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82c70cd3-0074-4fec-9f8b-dd87eafdecad  

Ծածկագիր. BOIT20190221002 

 

 
 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լոնդոնում հմնված դիզայները փնտրում է գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցելու նպատակով 

Լոնդոնում գտնվող հեծանվավազքի պայուսակների բրիտանական դիզայները փնտրում է 
արտադրողներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 
Պայուսակներն արված են նեյլոնից և պոլիէսթերից։ Ցանկալի է, որ գործընկերը կարողանա 
աշխատել նման և վերամշակված PET նյութերով։ Ընկերությունը Միացյալ 
Թագավորությունից ցանկանում է գտնել արտադրողներ Եվրոպայում։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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  https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3909ff83-f46a-4839-96cf-7e65125f1d1f  

  Ծածկագիր. BRUK20190220001 

Բրիտանական սկսնակ դիզայներական ընկերությունը, որը նախագծում է վերամշակվող 
վերնահագուստ, փնտրում է կայուն արտադրական գործընկերներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը  բրիտանական բրենդի դիզայնով զբաղվող 
կանացի հագուստի դիզայներ է շրջանառվող (circular) նորաձևության ոլորտում, իր 
էկոլոգիապես մաքուր և կայուն արտադրողականությամբ վերնազգեստների համար 
փնտրում է արտադրողներ։ Ցանկալի կլինի, որ գործընկերն ունենա ապահավաքագրող  
հարմարանք, որով կօգնի բրիտանական ընկերությանը վերամշակել այդ հագուստները։   

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/820992fe-5398-48b8-817c-4b490d9948df  

Ծածկագիր. BRUK20191029001  

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Լեհական ընկերությունը, որն առաջարկում է կոմպակտ, օգտագործողի համար խիստ 
հարմարեցված «մասնավոր» տաղավարներ, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Լեհական ընկերությունը նախագծում և արտադրում է տարբեր տիպի տաղավարներ 
էքստերիերի համար։ Նման արտադրանքը հնարավորություն է տալիս հարմարավետ վարել 
անհատական խոսակցությունները այնպիսի վայրերում, ուր կոնֆիդենցիալության խնդիր 
կա, ինչպես օրինակ՝ բացօթյա գրասենյակներ, արտադրական սրահներ, ռեստորաններ և 

mailto:info@eenarmenia.am
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ակումբներ, ինչպես նաև՝ ցուցահանդեսային տարածքներ։ Ընկերությունը փնտրում է 
գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cdb58b2-7945-4d16-8d1d-fcccc8ea35b5       
 

Ծածկագիր.   BOPL20190910001 
 
Պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են 
առևտրային/տարածման կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերով  
 
Ընկերությունը Պորտուգալիայի կենտրոնական տարածքից, որը հիմնադրվել է 1997 
թվականին, մշակում է մի շարք  ծառայություններ, որոնք ներառում են՝ դիզայնը, 
արտադրությունը, հետվաճառքային սպասարկումը և պրես-ֆորմայի վերանորոգում։ 
Ընկերությունն աշխատում է մի շարք ոլորտներում և գործում է ավելի, քան 20 շուկաներում։ 
Ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ ենթապայմանագրային 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու, կամ որպես դիստրիբյուտոր կամ առևտրային 
գործակալ կամ հանդես գալու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6704ec37-02ae-487c-8480-fc48633b309a  

Ծածկագիր.   BOTR20190924004 

Պեռլիտից մեկուսացնող ապրանքներ արտադրող թուրքական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

Թուրքական ընկերությունը, որը գործում է շինարարության ոլորտում, արտադրում է 
հատուկ մեկուսացնող ապրանքներ պեռլիտից՝ բնական առաջացող կայծաքար, հրաբխային 
ապակի։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ՝ իր բիզնեսն 
արտերկրում ընդլայնելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ee35734-9e3d-4fcb-82da-d7d4e3018613      

Ծածկագիր.  BOTR20190924004 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cdb58b2-7945-4d16-8d1d-fcccc8ea35b5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6704ec37-02ae-487c-8480-fc48633b309a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ee35734-9e3d-4fcb-82da-d7d4e3018613
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Լեհական ընկերությունը հետաքրքրված է արտադրական և ենթապայմանագրային 
համաձայնագրերով 

Լեհական ընկերությունը, որը մեքենաների և սարքավորումների  դիզայներ և արտադրող է, 
մասնագիտացած է տարբեր արհեստների համար փոխարկիչ համակարգերի և պողպատե 
կոնստրուկցիաների ոլորտում, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մեքենաների դիլեր է, 
հետաքրքրված է արտադրական կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցությամբ։ Ընկերությունն արդեն համագործակցում է գերմանական, 
իռլանդական և հոլանդական ընկերությունների հետ։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe2c1eae-4834-4507-a25e-765c3e83873e  

                                            Ծածկագիր.  BOPL20190924001 

 

Թուրքական դռներ և արտաքին արևապաշտպան համակարգեր արտադրող ընկերությունը 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Թուրքական ՓՄՁ-ն, որն արտադրում է հեռակառավարվող դռներ և արտաքին 
արևապաշտպան համակարգեր, փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ, ովքեր 
կտարածեն ընկերության կողմից արտադրվող ծածկերը, գիլյոտինային համակարգով 
աշխատեղ ապակիները, ավտոմատ դռները և ցանկապատերը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86f71c8a-29c4-4c02-b876-c7c7413309da      

Ծածկագիր.  BOTR20190521001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe2c1eae-4834-4507-a25e-765c3e83873e
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

R&D 
 

 

 

 

 

Ռումինական դիստրիբյուտոր ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ 

Տարածաշրջանային ներմուծող և դիստրիբյուտոր ընկերությունը, որը տեղակայված է 
հյուսիսային Ռումինիայում, գործում է արդյունաբերական արտադրանքի ոլորտում, 
հատկապես՝ տների և շենքերի շինարարություն, տեղադրում, պահպանում, մաքրում և այլ 
օժանդակ հարդարման նյութերի ոլորտում․ ընկերությունը հետաքրքրված է ներմուծման և 
տարածման ծառայությունների ներքո համագործակցությամբ, այն օտարերկրյա 
ընկերությունների հետ, որոնք ի վիճակի են շենքերի հարդարման և մեկուսացման նոր 
ապրանքներ տրամադրել։ Համագործակցությունը կլինի առևտրային գործակալության և 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b88ded6-6c98-4b7d-ab80-a1ce38e48deb  
Ծածկագիր.  BRRO20191104001 

Շինանյութեր, դեկորացիոն նյութերի մեծածախ և մանրածախ առևտրով զբաղվող լիտվական 
ընկերությունն առաջարկում է տարածման ծառայություններ։ 

Ընկերությունը Լիտվայից, որը գործում է շինանյութերի մեծածախ և մանրածախ առևտրում, 
ցանկանում է ընդլայնել իր արտադրանքի ծավալը, ուստի փնտրում է ֆասադների 
մեկուսացման և հարդարման նյութեր արտադրողներ և առաջարկում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ed6893f-ff97-43be-9538-493e3f1ed7eb   

Ծածկագիր.   BRLT20190103001 
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EIC պիլոտային Արագ ուղի դեպի նորարարություն։ Իտալական նորարարական սկսնակը 
առողջապահության ոլորտից փնտրում է արդյունաբերական և գիտահետզոտական 
գործընկերներ՝ կոնսորցիումն ամբողջական դարձնելու  նպատակով  

Իտալական նորարարական սկսնակը պատրաստում է առաջարկ՝ «Արագ ուղի դեպի 
նորարարություն ծրագրի համար»։ Ընկերությունը մշակում է նոր ֆորմուլա՝  մաշկի համար 
նախատեսված քսուքի համար, որը պարունակում է մարդկային թրոմբոցիտներում առկա 
հյուսվածքների վերականգնողական գործոններ մաշկի խոցերի բուժման համար, ներառյալ 
լուրջ խանգարումները, ինչպիսիք են դիաբետիկ ոտքերի խոցերը, ճնշման հետևանքով ոտքերի 
խոցերը: Սկսնակը փնտրում է 2 տարբեր գործընկերներ՝ պայմանագրային արտադրական 
կազմակերպություն և պայմանագրային հետազոտական կազմակերպություն՝ հետազոտական 
համագործակցության համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06e76d4b-4165-443e-9fca-1a3d1a3d4d35      

 Ծածկագիր. RDIT20191113001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Լեհական ծրագրային ընկերությունն առաջարկում է իր վեբ և բջջային մշակման 
ծառայությունները՝ աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։ 

ՏՀՏ ոլորտում գործող լեհական ՓՄՁ-ն ստեղծում է վեբ և բջջային  հավելվածներ, օնլայն 
ծրագրեր և կատարում է աութսորսինգային աշխատանք։ Ընկերությունն առաջարկում է 
ծրագրային մշակման ծառայություններ՝ տարբեր ոլորտներում և արդյունաբերություններում 
գործող ստարտափերի, ընկերությունների և կորպորացիաների համար։ Բջջային, front-end և 
back-end մշակողների թիմն առաջարկում է խորհրդատվական ծառայություններ այն 
ընկերություններին, որոնք փնտրում են բիզնես առաջխաղացում։ Աութսորսինգային և 
ենթապայմանագրային համաձայնագրեր են փնտրվում համագործակցության նպատակով։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06e76d4b-4165-443e-9fca-1a3d1a3d4d35
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/75bed49c-fdfe-4e2f-8db4-d77b66a8ce59    

Ծածկագիր. BOPL20191106004 

Ռումինական ՏՏ ընկերությունն իր ծառայություններն է առաջարկում աութսորսինգային 
պայմանագրի ներքո  

Տրանսիլվանիայում տեղակայված ռումինական ընկերությունը, որը գործում է ՏՏ ոլորտում, 
առաջարկում է իր մասնագիտացած ծառայությունները և մշակումը բժշկական ոլորտի համար։ 
Երիտասարդ Ռումինական ՏՏ ծառայություններ մատուցողը  փնտրում է միջազգային 
գործընկերներ՝ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 
Ռումինական ընկերությունը բաց է բժշկական և հարակից ծառայությունների ոլորտների 
օտարերկրյա գործընկերների հետ համագործակցության համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5fbab49-5d0a-43b1-9243-e6149a146bf9   

     Ծածկագիր. BORO20191030002 

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 բոլոր արդյունաբերական ոլորտների տեխնիկապես 
դժվար ծրագրերի վրա: 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 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Գերմանական ստարտափը փնտրում է ծրագրեր մշակողներ՝ ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ստարտափ ընկերությունը Գերմանիայից, որը ցանկանում է կառուցել խելացի 
սարքավորումներ ջրի բաշխման ցանցերի համար, փնտրում է տվյալների մոնիտորինգի և 
ծրագրային արտադրանքների մշակման ոլորտում հաստատված փորձ ունեցող 
գործընկերներ։ ՓՄՁ-ն ցանկանում է գտնել գործընկերներ՝ ջրի բաշխման ցանցերի ոլորտի 
համար նախագծված տվյալների ձայնագրման, վերլուծության, հետմշակման և 
հաշվետվության համար՝ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb3bb54b-b2c9-44e9-8308-6cb4099d1f83  

 Ծածկագիր. BRDE20190923002 

Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
 

Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կոսմետիկայի և սննդի հավելումների 
ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Իտալական ընկերությունը, որը տեղակայված է Հարավային Ապուլիայում (Սալենտո), 
ստեղծվել է 2017 թվականին և ստեղծել է կոսմետիկայի ու սննդային հավելումների 
հոսքագիծ: Ընդ որում, կոսմետիկան պարունակում է «Մորինգա յուղահյութ»՝ տրոպիկական 
ծագման բույս։ Այս բույսն ունի շատ օգտակար հատկություններ։ Այն օգտագործվում է 
Հարավային Ասիայի ավանդական բժշկության մեջ` իբրև հզոր հակաբորբոքային և 
հակաբակտերիալ և սրտանոթային, ստամոքս-աղիքային խանգարումների բուժման միջոց։ 
Ընկերությունը  փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acb53970-8c09-4b10-b7c3-d7ce9c0bc42e  
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Ծածկագիր. BOIT20191029001 

Լեհական բնական դերմոկոսմետիկայի համար որոնվում են դիստրիբյուտորներ և 
գործակալներ 

Լեհական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է պրոբլեմային մաշկի ամենօրյա կիրառման 
համար նախատեսված բարձրորակ կոսմետիկայի արտադրության ոլորտում, փնտրում է 
առևտրային գործընկերներ ողջ աշխարհում։ Ընկերությունը փնտրում է զարգացած ցանց 
ունեցող գործընկերներ։ Համագործակցության համար առաջարկվում են տարածման կամ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69413fbd-eadb-498e-90ab-4f115293412    

Ծածկագիր. BOPL20191018001 

Շվեդական ընկերությունը, որը մշակում է մաշկը վերականգնող  բարձր արդյունավետության 
կոսմետիկա, փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Շվեդական դերմո-կոսմետիկական բրենդն առաջարկում է նշանակալի մինիմալիստական 
առանցքային հայեցակարգ`մաշկը վերականգնող մասնագետների համար։ «Քիչն ավելի 
շատ է» արտադրանքի տեսականին ազատվում է մակերեսային և վնասակար 
բաղադրիչներից, և ապահովում է կլինիկորեն ապացուցված հազվադեպ բաղադրիչներով 
բաղադրատոմսեր։ Ընկերությունը փնտրում է եվրոպական բժշկական խումբ, 
հիվանդանոցներ, պլաստիկ վիաբուժության և մաշկաբանական հիվանդանոցներ, որոնք 
հանդես կգան իբրև դիստրիբյուտոր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1c5f3ff6-1068-454b-894b-465ff4a559c4 

Ծածկագիր. BOCH20190924001 

Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալներ և ծառայությունների համաձայնագրեր 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը պրոֆեսիոնալ առումով գործում է շտապօգնության ոլորտում, 
մշակել է իր  առաջադեմ ծրագիրը, որն ուղղված է հիվանդանոցների/բժշկական 
կենտրոնների/այլ բժշկական ինստիտուտների շտապ օգնության, առաջին բուժօգնության և 
բժշկական սարքավորումների  ոլորտի աշխատակիցների խորհրդատվությանը և 
վերապատրաստմանը։ Առավելությունները ներառում են՝ ընկերության մեծ փորձը տեսական 
մակարդակում և պրակտիկայում, բազմակի անհատականացված դասընթացները, որոնք 
ծածկում են շտապ օգնության բոլոր ասպեկտները։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրի 
գործակալության կամ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85256f0f-99dc-4652-963e-cbabe938d01b   

Ծածկագիր. BOIL20180323001 

Օգտագործողների «սրտի տարիքը» վերհանող աորտայի ճնշման մոնիտորի համար փնտրվում 
են դիստրիբյուտորներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից մշակել է պուլսը հաշվարկող սարք և հավելված, 
որը հաշվարկում է ձեր «սրտի տարիքը»` հիմնված աորտայի կոշտության վրա, որը զարգացող 
(և դառնալի) հիվանդությունների ցուցանիշ է։ Արտադրանքը բժշկական սարքավորում չէ, այլ 
մատների զարկերակային պուլսի հաշվիչ է, որը հայտնաբերում և արձանագրում է 
զարկերակային պուլսացիան օգտագործողի մատում։ Ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո այդ 
առողջապահական սարքավորումը նոր  շուկ դուրս հանելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/581b7e3d-6290-4b3f-a9c7-a3427a77e636   

Ծածկագիր. BOUK20191018002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Առաջատար դեղագործական ընկերությունը Ալբանիայից փնտրում է ծառայությունների և 
տարածման համաձայնագրեր 

Այս ընկերությունը Ալբանիայի տարածքում առաջատար դեղագործական 
դիստրիբյուտորներից է։ Բացի բժշկական ապրանքների դիստրիբյուտոր լինելուց, 
ընկերությունն առաջարկում է այլ էական ծառայություններ, ինչպես օրինակ՝ պահեստ, 
կարգավորող հարցերով ծառայություններ, դեղագործություն և շուկայավարում: 
Ընկերությունը փնտրում է ծառայություններ և տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր՝ հանդես գալով որպես էքսկլյուզիվ գործընկեր Ալբանիայի տարածքում։   
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4325c295-852a-4e5e-a74e-ffc77b10be5f  

Ծածկագիր. BRAL20191104001  

 

 Այլ ոլորտներ 
  

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Շվեյցարական ընկերությունն առաջարկում է արտադրական համաձայնագրեր  

Շվեյցարական ընկերությունը մասնագիտացած է ճնշմամբ ձուլման (RIM) գործընթացների, 
կոմպոզիտային տեխնոլոգիայի, մանրաթելերով ամրացված պլաստմասսայի և պլաստմասե 
«թիթեղյա իրերի»: ոլորտում։ Այդ ոլորտում շուրջ 30 տարվա փորձ ունեցող ընկերությունն  
արտադրում է մասեր, որոնք բավարարում են հաճախորդների հատուկ պահանջները։ 
Ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր այն ընկերությունների հետ, 
ովքեր ունեն նախատիպից մինչև փոքր քանակությամբ կամ տարեկան մինչև 1'500 կտոր 
խիստ հարմարեցված մասերի կարիք:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/abb53ec8-068b-4d8f-956e-7243eb4d43c4  

 Ծածկագիր. BOCH20190225001 

 

Չեխական ընկերությունը, որն արտադրում է Ծննդյան տոների համար նախատեսված 
դեկորացիաներ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 
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Չեխական ընկերությունը, որը երկար տարիների պատմություն ունի տարբեր տիպի Ծննդյան 
տոների համար նախատեսված դեկորացիաների արտադրության ոլորտում (մոտ 80.000 
տիպի արտադրանք), փնտրում է դիստրիբյուտորներ, ովքեր հետաքրքրված են վաճառել այս 
տիպի ձեռագործ  արտադրանքը՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f38010d9-4b4b-4734-a058-045f2ec90092    

Ծածկագիր. BOCZ20190903001 

 

Սլովենական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Սլովենական ընկերությունը, որն արտադրում է բիզնես և գովազդային նվերներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ իրենց արտադրանքի՝ օրացույց-բլոկնոտների, օրացույցների և այլնի  
համար։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ ԵՄ-ում և դրանից դուրս։ 
Համագործակցության դեպքում կստորագրվեն տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր։  

  https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3a0f277-3e42-4b09-a2f5-8b69293d552b 

                      Ծածկագիր. BOSI20181022001 

Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ նորագույն քուն հարուցող ակուստիկ սարքի 
համար 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը մշակում է քուն հարուցող ալգորիթմների 
վրա հիմված սարքավորում, որը մեղմացնում է անքնությունը և բարելավում է քնի 
օրինաչափությունները ծրագրավորված հանգստացնող մի շարք հնչյունների միջոցով, 
կարող է կիրառվել որպես առանց դեղատոմսի դեղերի այլընտրանքային միջոց։ 
Ընկերությունը փնտրում է առողջապահական ապրանքների դիստրիբյուտորներ, ովքեր 
կօգնեն նոր շուկաներ գտնել այս ապրանքների համար: Համագործակցությունը հնարավոր է 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ddbc532-998d-4580-92ed-7958e25d17f1  

Ծածկագիր. BOUK20191021001 

 

Ռումինական գործակալությունն առաջարկում է թվային ծառայություններ՝ աութսորսինգային 
կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո 

Ռումինական թվային գործակալությունը, որը տրամադրում է դինամիկ ռազմավարություն 
թվային ծառայություններ մատուցողներին, փնտրում է գործընկերներ՝ աութսորսինգային 
կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցություն հաստատելու 
նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db50d1ba-d42e-4506-ad62-8423fd7744ca  

Ծածկագիր. BORO20181001001 

 

Լեհական անիմացիոն ընկերությունը, որը մասնագիտացած է խաղերի և ֆիլմերի 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է աութսորսինգային համաձայնագրեր։ 

Լեհական ՓՄՁ-ն, որը անիմացիոն, CGI (համակարգչից ստացված պատկերներ) և 
հետարտադրական ստուդիա է, տրամադրում է բարձրորակ ծառայություններ գովազդի, 
խաղերի, կինոյի, մուլտիմեդիա ներկայացումների և հատուկ էֆեկտների նպատակների 
համար: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ ողջ աշխարհից, ովքեր ցանկանում են 
օգտագործել ընկերության նոու-հաուն իրենց արտադրանքում։ Համագործակցության 
ցանկալի տեսակը կլինի աութսորսինգային համաձայնագրերը՝ երկարաժամկետ հորիզոնի, 
ինչպես նաև նշված, հաստատուն ժամկետների նախագծերի համար:   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e208f848-f5bf-4ee3-b05b-be957dd9ad00  

Ծածկագիր. BOPL20191019001 

 

Չեխական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Չեխական ՓՄՁ-ն արտադրում է պլաստիկ տակնոցներ, շարժական երթևեկության 
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արգելքներ և պլաստիկ կցամասեր։ ՓՄՁ-ն փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf4896c8-ba97-4294-97e5-f4dc6b9d2b4b   

Ծածկագիր. BOCZ20171121001 

Կիպրոսյան խաղալիքներ արտադրողը փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ 

Կիպրոսյան արտադրական ընկերությունը, որը զբաղվում է պատենտավորված և 
մրցանակակիր շինարարական խաղալիքների և դասասենյակների լուծումների համար 
նախատեսված խաղալիքների արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ՝ 
առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ Հնարավոր գործակալները և դիստրիբյուտորները 
կներակայացնեն և կվաճառեն կիպրոսյան ընկերության արտադրանքն իրենց 
տարածաշրջաններում։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6570de7d-ec6b-4d56-9fb9-14e16879a394  

Ծածկագիր. BOCY20180419001 

Ալբանական կահույքի սոցիալական և էկոլոգիական ձեռնարկությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Ալբանական ընկերությունը սոցիալական և էկոլոգիական ձեռնարկություն է, որն 
արտադրում է եզակի դիզայնով կահույք՝ օգտագործելով շուկայում առկա փայտե 
թափոնները և մարգինալացված խմբերից մարդկանց է աշխատանքի ընդունում։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկեր (ընկերություն կամ անհատ), որը կկառավարի 
Ալբանիայից դուրս ուղարկվող արտադրանքը։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր կամ ֆրանչայզ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6da790e-01e4-47a4-920a-f0a3402bf044  

Ծածկագիր. BOAL20190930001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Առևտրային գործակալը  գյուղմթերքի, կենդանիների կերերի, պարարտանյութերի և արևային 
էներգիայի սարքավորումների ոլորտից, փնտրում է նոր մատակարարներ։ 

Առևտրային գործակալը Միացյալ Թագավորությունից, որը մասնագիտացած է սննդային 
ապրանքների, ձիթապտղի յուղի, պարարտանյութերի, կենդանիների կերի և  արևային 
էներգիայի սարքավորումների առևտրի ոլորտում, առաջարկում է իր ծառայությունները 
օտարերկրյա գործընկերներին, ովքեր փնտրում են ներկայացուցչություն նոր շուկաներ 
մուտք գործելու համար՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 
Ընկերությունն առաջարկում է խորհրդատվություն, մարքեթինգ, վաճառք այն 
ընկերություններին, որոնք ցանկանում են նոր շուկա մուտք գործել էքսկլուզիվ 
համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունը Միացյալ թագավորությունից կապեր ունի շուրջ 20 
երկրներում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bee6b8a-3c89-4b6b-b6ee-4558d0c248c7 

Ծածկագիր. BRUK20190812002 

Շվեդական ՓՄՁ-ն մատակարման համաձայնագրի ներքո  փնտրում է օգտագործված կաղնու 
տակառներ 

Փոքր շվեդական գարեջրագործությամբ զբաղվող ընկերությունը փնտրում է կաղնու 
տակառների մատակարարներ՝ մատակարարելու համար տակառներ, որոնք օգտագործված 
են եղել պրեմիում դասի գինիների հնեցման համար հատուկ պայմաններով։ Ընկերությունը 
հետաքրքրված է մատակարարման համաձայնագրերով և ցանկանում է կիրառել այդ 
տակառներն իր արտադրանքի հնեցման համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d054794b-38f6-4d06-95a1-a1641cba83e3  

 Ծածկագիր. BRSE20191001001 

Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է հուշանվերներ և նվերներ, որոնք կապված են  
կենդանիների կամ լեռների թեմաների հետ։ 

Ֆրանսիական վաճառքի գործակալը, որը վաճառում է հուշանվերներ և նվերներ, որոնց 
թիրախ են կենդանաբանական այգիներին, ակվարիումներին, ձորերին ու քարանձավներին, 
լեռնային հանգստին նվիրված խանութները, փնտրում է նոր ապրանքներ՝ դրանք 
ֆրանսիական շուկայում առևտրայնացնելու համար։ Վաճառքի գործակալը փնտրում է միայն 
առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bee6b8a-3c89-4b6b-b6ee-4558d0c248c7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d054794b-38f6-4d06-95a1-a1641cba83e3
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a78dbb3d-d14d-449a-aaee-024d1bcbe6e2  
Ծածկագիր. BRFR20190920001 

 

Ռումինական ընկերությունն առաջարկում է արևային վահանակների տարածում՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

Ռումինական ընկերությունը հետաքրքրված է դառնալ ֆոտոգալվանային և ջերմային 
արևային վահանակների դիստրիբյուտոր։ Այժմ ընկերությունն արևային վահանակների 
համակարգերի և այլ էլեկտրական կայանքների համար առաջարկում է նախագծման և 
տեղադրման  ծառայություններ։ Հնարավոր գործընկերները դրանք արևային վահանակների 
արտադրողներն ու մեծածախ վաճառողներն են։ Համագործակցությունը հիմնված կլինի 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի վրա։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/084f36a8-cb2b-403b-a674-07aa965cb2bf  

Ծածկագիր. BRRO20190122001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Ինժեներական ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, փնտրում է գործընկերներ Լի-իոն 
մարտկոցների համար 

Ինժեներական ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, կենտրոնացած է վերականգնվող 
էներգիայի տեխնոլոգիաների մշակման ոլորտում, որոնք նախատեսված են ցածր եկամուտ 
ունեցող երկրների համար։ Ընկերությունը հայտնագործել է խելացի և մոդուլային Լի-իոն 
մարտկոց։ Այս մարտկոցը կարող է օգտագործել նոր կամ վերամշակված Լի-իոն մարտկոցի 
բջիջներ՝ վերականգնվող աղբյուրներից մաքուր և մատչելի էներգիա կուտակելու համար։Այն 
ունի ցածր գին և եկար է կիրառվում։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկեր կազմակերպություն 
տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրերի ներքո՝ իրենց մարտկոցները 
համապատասխան միջավայրում փորձարկելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd4341c3-3116-415a-bd7c-11a8e501f174   

  Ծածկագիր. TOUK20191007001 

 

Սինթեզի ընդհանուր ճանապարհ, որը հնարավորություն է տալիս արտադրել ալբիցիդին 
բազմակի քանակությամբ 

Բեռլինում գտնվող գերմանական համալսարանը մշակել է կոնվերգենտ սինթեզի ուղի դեպի 
ալբիցիդին։ Սա հնարավորություն է տալիս ստեղծել ալբիցիդինի ավելի մեծ քանակներ, և իբրև 
արդյունք՝ դրա հետագա թմրանյութային հատկությունների պրոֆիլավորում։ Համալսարանը 
հետաքրքրված է տեխնոլոգիայի հետագա մշակմամբ և փնտրում է հետազոտական կամ 
լիցենզիոն համաձայնագրեր։  

mailto:info@eenarmenia.am
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a39011e-c026-4ef1-9b35-00d428550bc8  

Ծածկագիր. TODE20191106001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Չինական ընկերությունը փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ տեխնիկական 
համագործակցության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Չինական ընկերությունը հիմնադրվել է 1989 թվականին։ Նրանց հիմնական ապրանքները 
ներառում են՝  ՀԴՄ սարքեր, կոմերցիոն ծրագրակազմ, խելացի մանրածախ 
սարքավորումներ, մարզական վիճակախաղերի տերմինալներ և այլն։ Այժմ, հիմվելով 
չինական շուկայի պահանջարկին, ընկերությունը զբաղվում է էլեկտրական դարակների 
(ESL) համակարգերի տեխնոլոգիայի մշակմամբ։ Ընկերությունը փնտրում է պոտենցիալ 
եվրոպական գործընկերներ առաջատար ESL տեխնոլոգիայով՝ համատեղ տեխնիկական 
մշակման համար՝ տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a39011e-c026-4ef1-9b35-00d428550bc8    

  Ծածկագիր. TRCH20190703001 

Արտադրական պայմանագրային համագործակցություն է որոնվում հակամանրէային վերքերի 
խնամքի հատուկ հիդրոգելով վիրակապերի համար 

Շվեդական ՓՄՁ-ն մշակում է բժշկական սարքավորումներ՝ լուծումներ տրամադրելու 
հակաբիոտիկների դիմադրության գլոբալ ճգնաժամին և փնտրում է արտադրական 
պայմանագրային համագործակցություն՝ հակամանրէային վերքերի խնամքի հատուկ 
հիդրոգելով վիրակապերի համար։ Լաբորատոր մասշտաբի գործընթացները և հումքը 
հասանելի են: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են 
արտադրական համաձայնագրերով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58780748-e591-4c5c-8fa2-204329fee8ae     

Ծածկագիր. TRSE20190813001 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a39011e-c026-4ef1-9b35-00d428550bc8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a39011e-c026-4ef1-9b35-00d428550bc8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58780748-e591-4c5c-8fa2-204329fee8ae


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/ 

29 

 
 

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  2019 թ-ի դեկտեմբեր  և 2020 թ․ -ի հունվար ամիսվների 
ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 
 
 
 

 

Դեկտեմբեր 

11/12/2019 Paris Region Business Meeting                                                                                                             

Փարիզ (Ֆրանսիա)  

Այս միջոցառման թեմաներն են՝  

• Դիզայն, շինարարություն, վերանորոգում  

• Շինարարական թափոններ 

• Նյութեր  

• Ջուր 

• Էներգիա 

• Շարժունակություն 

• Բնություն և կենսաբազմազանություն 

• Հարմարավետություն,առողջություն և բարեկեցություն։ 

https://prbm2019.converve.io/index.html?lang=en  
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Դեկտեմբեր 

18/11/2019 B2B-Meetings at Summit Industry 4.0                                                                  
Լինզ (Ավստրիա) 

Ուսումնասիրեք հնարավորությունները  և գտեք նոր բիզնես գործընկերներ 4.0 
արդյունաբերության ոլորտում։ Համագործակցության հաստատման 
միջոցառումն անվճար է։ 

https://summit-i40.b2match.io/ ։ 

 

14/01/2020 SIVAL - VIBE : Բույսերի և հացահատիկային արտադրանքների ոլորտի գործարար 

հանդիպումներ                                                                                                                                  

Էնժեր (Ֆրանսիա) 

Այս բիզնես միջոցառումը եզակի հնարավորություն է հանդիպելու 
ընկերություններին, որոնք ներկայացնում են հետևյալ ոլորտները 

- այգեգործություն, 

- մրգերի և բանջարեղենների աճեցում, 

- սերմեր, 

- գյուղատնտեսական պարագաներ, 

- գյուղատնտեսական սարքավորումներ, 

- կենսատեխնիկական վերահսկողություն, 

և այլն։ 

https://vibe2020.b2match.io/  

 

27/01/2020 Health Tech Hub (HTH) Styria - Pitch & Partner 2020                                                           
Գրազ (Ավստրիա) 

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

SES ծրագրի առավելությունները 

➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում 

➢ Ծառայությունների մատուցման, արտադրական գործընացի բարելավում, 

օպտիմալացում 

➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում 

➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում 

➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար 

➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն 

Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից 

➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից 

➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները 

Ու՞մ համար է նախատեսված հետևյալ միջոցառումը․ 

առղջապահական և կենսատեխնոլոգիակն ոլորտի ներկայացուցիչների՝ 

- Սկսնակներ 

- Հետազոտողներ 

- Ներդրողներ 

- Ընկերություններ 

- Արդյունաբերություն 

- Վերջնական օգտատերեր, հիվանդանոցներ, բժիշկներ և այլն 

- էլեկտրոնային առողջապահության փորձագետներ 

- Տարածաշրջանային և ազգային շահագրգիռ կողմեր։  

https://www.hth-styria.com  

mailto:info@eenarmenia.am
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➢ Կրթական ձեռնարկությունները 

➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

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

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

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

փորձագետների 

ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

Հեռ․՝  +374 95 12 84 87 

E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de  

 

 

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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