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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 
 

Պահածոյացված մրգեր և բանջարեղեններ արտադրող մակեդոնական ընկերությունը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Մակեդոնական ընկերությունը զբաղվում է պրեմիում դասի մրգերից և բանջարեղեններից 

պատրաստված առողջ և սննդարար սննդի արտադրության ոլորտում և փնտրում է 

գործընկերներ Եվրոպայում՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

Տեսականին ներառում է՝ բանջարեղենային դելիկատեսներ, ջեմեր, չորացված 

արտադրանքներ և յուղեր սրոհունդի հիման վրա։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2ffde1b-2db2-4efe-8b0a-223399f7b25c                       

Ծածկագիր. BOMK20191203001 

                                                                     

Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների նոր համաձայնագրեր  

Ֆերման, որը տեղակայված է Իտալիայի հարավում, կոնկրետ՝ Մոնոպոլի-Ապուլիայում, 

մասնագիտացած է լոլիկի և վարունգի աճեցման ոլորտում՝ նորարարական աճեցման 

համակարգի միջոցով, որը ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանման 

քաղաքականությունը՝ համաձայն որակի և արտադրության բարձր չափանիշներին: 

Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների նոր համաձայնագրեր։  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acf389c2-30bc-403d-935c-c13254807332  

Ծածկագիր. BOIT20191115001 

 

Սլովակյան ընկերությունը, որն արտադրում է չորացված-սառեցված մրգեր, փնտրում է նոր 

գործընկերներ և հաճախորդներ ողջ աշխարհում 

Սլովակյան ընկերությունը, որն արտադրում է չորացված-սառեցված մրգեր 

(լյոֆիլիզացված), ցանկանում է հաստատել երկարատև բիզնես համագործակցություն 

դիստրիբյուտորների, մեծածախ վաճառողների, սնունդ արտադրողների և այլ պոտենցիալ 

հաճախորդների հետ՝ նրանց մատակարարելով պրեմիում դասի  չորացված-սառեցված 

մրգեր (մեծաքանակ փաթեթներ և մանրածախ փաթեթներ)։ Ընկերության նպատակն է` 

հաստատել առևտրային գործակալության համաձայնագիր, տարածման ծառայությունների 

համաձայնագիր կամ արտադրական համաձայնագիր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26d5cab4-736e-47d7-b326-ada59575342f  

Ծածկագիր. BOSK20191107001 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է քաղցրացված մրգեր, փնտրում է 

գործընկերներ` տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ուկրաինական ընտանեկան արտադրամասը Կիևից, որը զբաղվում է քաղցրացված մրգերի 

և ջեմերի արտադրությամբ (բնական արտադրանք), օտարերկրյա գործընկերներին 

առաջարկում է իր արտադրանքը՝ տարածման կամ առևտրային գործակալության 

ծառայությունների ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29e52ebb-547f-4687-a4da-ea68ce810c8b  

Ծածկագիր. BOUA20181130004 
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Պորտուգալական կոոպերատիվը, որն արտադրում և շուկայահանում է արքայախնձոր, 

փնտրում է առևտրի միջնորդավորված ծառայություններ և գործակալներ 

Պորտուգալական կոոպերատիվը, որը մասնագիտացած է PDO Azorean (Ծագման 

պաշտպանված նշում) արքայախնձորի աճեցման և առևտրայնացման ոլորտում, փնտրում է 

առևտրային գործակալներ և/կամ դիստրիբյուտորներ անհրաժեշտ պայմաններով և 

գիտելիքով՝ իր ապրանքները ԵՄ և ԵՄ դուրս գտնվող երկրներում շուկայահանելու 

նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4969c29-33b4-46f0-87bb-6c6143e90e4c  

Ծածկագիր. BOPT20191206002 
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Առանց գլյուտեն խոհարարական խառնուրդներ արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական, առանց գլյուտեն ալյուրիս 

ստացվող խառը ուտեստներ, փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0fd2b24-2d17-4d30-8a43-47a233606aac  

Ծածկագիր. BOIT20191003001 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 
Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է սառը մամլման ձիթայուղեր, փնտրում է ցանելու 

համար չնախատեսված սերմեր 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ  սառը մամլման ձիթայուղեր, 

փնտրում է ցանելու համար չնախատեսված վարունգի, սոխի, լոլիկի և այլ բանջարեղենների 

սերմեր։ Սերմերը պետք է ունենան մանրէաբանական փորձարկում։ Բիո սերտիֆիկատներ 

ունենալը ցանկալի է, բայց ոչ պարտադիր։ Ընկերությունը ցանկանում է հաստատել 

համագործակցություն՝ մատակարարման համաձայնագրի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4166166f-2e25-488b-81ef-5269210b39d7 

Ծածկագիր. BRPL20191119001 
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Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Փետուրե բարձեր, վերմակներ և անկողնային պարագաներ արտադրող ռուսական ընկերությունը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Ռուսական ընկերությունը, որը շուրջ քսան տարվա փորձ ունի տան համար նախատեսված 

փետուրե բարձերի, վերմակների և անկողնային պարագաների արտադրության ոլորտում, 

փնտրում է գործընկերներ արտերկրում և առաջարկում է համագործակցություն՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8031014f-aa6b-4f39-8b4a-b599843c8966  

 Ծածկագիր. BOTR20191106002 

Ուկրաինական կարի արտադրամասը տրամադրում է կարի ծառայություններ 

ենթապայմանագրային համագործակցության համաձայնագրերի ներքո։ 

 

Ուկրաինական կարի արտադրամասը, որը մասնագիտացած է կոշտ և միջին կոշտության 

նյութերի, օրինակ՝ տեքստիլի և կաշվի կարի ոլորտում, արտադրելով՝ կոշիկի վերին մասեր, 

պայուսակներ, դրամապանակներ, պայուսակներ, աշխատանքային հագուստ և բանակային 

հագուստ, ձեռնոցներ և այլն, փնտրում է գործընկերներ, ովքեր հաճախորդի օրինակով 

կպատվիրեն կարի և ձևման ծառայություններ։ Ընկերությունը արտադրում է ամբողջական 

արտադրանք կամ մասնակի արտադրանք՝ կախված հաճախորդի կարիքներից։ Ընկերությունը 

ցանկանում է համագործակցել ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։   
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 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87cfdf68-e3a8-4d3b-b6a4-f3e2db659baf  

Ծածկագիր. BOUA20191126001 

 

Մոլդովական ընկերությունը, որն արտադրում է հագուստ, փնտրում է համագործակցություն 

եվրոպական ընկերությունների հետ  

Մոլդովական ընկերությունը, որն արտադրում է կանանց և տղամարդկանց համար 

նախատեսված հագուստ, փնտրում է գործընկերներ ԵՄ և ԵՄ-ից դուրս երկրներում՝ երկարատև 

համագործակցության նպատակով, հնարավոր  է տարածման ծառայությունների կամ համատեղ 

ձեռնարկության կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2036b44-3fe0-4353-a404-b591fc5edf44  

Ծածկագիր. BOMD20180918001 

 

 

Մակեդոնական տեքստիլ արտադրող ընկերությունը փնտրում է ենթապայմանագրային կամ 

աութսորսինգային համաձայնագրեր 

Մակեդոնական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կանացի հագուստի արտադրության 

ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ ենթապայմանագրային կամ աութսորսինգային 

համագործակցություն հաստատելու համար։ Ընդհանուր արդյունքը կարող է հաշվի առնել 

վարկի արտադրությունը: Ընդհանուր արդյունքը հաշվի է առնվում վարկի ստացման 

պարագայում։ Ընկերությունն առաջարկում է բարձրորակ արտադրանք  և մինիմում պատվերը՝ 

500 կտոր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/56255436-eee5-48a9-b49a-aede17b6a0b6   

 

 Ծածկագիր. BOMK20191125001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87cfdf68-e3a8-4d3b-b6a4-f3e2db659baf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2036b44-3fe0-4353-a404-b591fc5edf44
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/56255436-eee5-48a9-b49a-aede17b6a0b6
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Տաբատներ արտադրող իսպանական ընկերությունը փնտրում է արտադրական կամ տարածման 

համաձայնագրեր  

Իսպանական ՓՄՁ-ն, որն ունի կայուն փորձ տեքստիլի ոլորտում, առաջարկում է տեքստիլ 

արտադրանքի արտադրություն (հատկապես տղամարդկանց, բայց և կանանց և երեխաների 

համար նախատեսված տաբատներ՝ արտադրված Իսպանիայում)՝ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունն առաջարկում է իր մասնավոր դիզայնը այն 

դիստրիբյուտորներին, ովքեր հետաքրքրված են այդ ապրանքների առևտրայնացմամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f26bcb0-9231-4f5d-a493-6cedc6eec348  

 Ծածկագիր. BOES20191114001 

 

Ավանդական և նորաձև կտորեղեն արտադրող ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Փոքր անկախ ընկերությունը, որը գտնվում է Արևելյան Միդլենդսում՝ Միացյալ 

Թագավորություն, մասնագիտացած է տեքստիլի և կտորեղենի արտադրության ոլորտում և 

փնտրում է գործընկերներ ողջ աշխարհում։ Ընկերությունը ունի մեծ պորտֆել, որն առաջարկում 

է տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c4066ad-b339-4359-9771-139aa198d2c3  

 Ծածկագիր. BOUK20180503002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռուսական ընկերությունը փնտրում է կտորեղենրի մատակարար՝ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո 

Ռուսական ընկերությունը, որը զբաղվում է հագուստի արտադրությամբ, տպագրության և 

հուշանվերների բրենդինգի արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ, ովքեր 

զբաղվում են կտորեղենի վաճառքով՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54007da8-6695-45f5-8d4d-5ff6fe74c6fe  

  Ծածկագիր. BRRU20171221029 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f26bcb0-9231-4f5d-a493-6cedc6eec348
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c4066ad-b339-4359-9771-139aa198d2c3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54007da8-6695-45f5-8d4d-5ff6fe74c6fe
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Շերտավարագույրներ արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է կտորեղեն՝ 

մատակարարման կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

նպատակով 

Ռումինականական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է շերտավարագույրների 

տեսականու արտադրության ոլորտում, որոնք բավարարում են մի շարք ոլորտների՝ 

կրթության, առողջապահության, հյուրընկալության և այլն-ի պահանջները, ցանկանում է 

գտնել նոր միջազգային բիզնես գործընկերներ, ովքեր կարող են մատակարարել կտորեղեն 

այդ շերտավարագույների արտադրության համար։ Համագործակցությունը կլինի 

արտադրական կամ մատակարարման համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd137823-832b-4ed1-9943-585b98e3d81c  

Ծածկագիր. BRRO20191003001 

  

Շինարարություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է պտուտակային հենասյուներ, փնտրում է 

գործընկերներ՝ ենթապայմանագրային և տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր 

հաստատելու նպատակով 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը զբաղվում է  բնակելի, ադմինիստրատիվ և առևտրային 

շինությունների հիմքերի շինարարության համար արագ և արդյունավետ եզակի 

լուծումներով՝ ցինկապատ հողային պտուտակների արտադրությամբ, փնտրում է 

գործընկերներ շինարարության, տարածման ոլորտներում այդ ցինկապատը հողային 

պտուտակների համար և առաջարկում է իր ապրանքներն ու ծառայությունները տարածման 

ծառայությունների կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fc18105-5843-4b3e-b8a4-021cad7d2273  

Ծածկագիր.   BOUA20190722001 

 

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է էմալապատ պողպատե վահանակներ, 

փնտրում է առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ 

 

Իսպանական ընկերությունն արտադրում է տարբեր էմալապատ պողպատե վահանակներ 

կամ այլ նյութեր ճարտարապետության՝ թունելների, մետրոյի, օդանավակայանների, 

երկաթուղային կայարանների, ինտերիերի ճարտարապետական ծածկույթների, ինչպես նաև 

դեկորացիայի համար (զարդարված վահանակներ)։ Այս փորձառու  ընկերությունն  ունի իր 

սեփական տեխնիկական գրասենյակը և ինժեներական բաժինը, որը նրանց 

հնարավորություն է տալիս խորհրդատվություն տրամադրել և գտնել լավագույն լուծումները 

տարբեր նախագծերի համար։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության կամ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58874c6c-a989-43fe-bc3a-054598258d06  

Ծածկագիր.   BOES20191126001 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է փայտյա դռների և պատուհանների 

շրջանակներ, փնտրում է արտադրական համագործակցություն՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Լիտվական ընկերությունը, որն ունի շուրջ 20 տարվա փորձ՝ աշխատելով ամուր փայտի 

ոլորտում և մասնագիտացած լինելով պատուհանների և դռների արտադրության ոլորտում, 

իր նորարարական  պատվերով դիզայնի և բարձրորակ արտադրանքի համար արժանացել է 

գովասանքի։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների, 

արտադրական կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fc18105-5843-4b3e-b8a4-021cad7d2273
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58874c6c-a989-43fe-bc3a-054598258d06
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նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3283bc0f-6155-43bb-9ad6-9ae37ad8bc7f  

     

Ծածկագիր.  BOLT20190829001 

Հողային և հանքարդյունահանման սարքավորումների մասեր արտադրող իսպանական 

ընկերությունը  փնտրում է դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում 

Իսպանական ընկերությունն արտադրում է հողային և հանքարդյունաբերության 

սարքավորումների մասեր ((գյուղատնտեսական սարքավորումների մասեր և հորատման 

գործիքներ), որոնք մշակված են աշխարհի հիմնական OEM-ների (Բնօրինակ 

սարքավորումների արտադրողներ) կողմից։ Ընկերույթունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

ողջ աշխարհում։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/39b0ce23-aff5-466e-9f4c-f8135c7ac15a  

                                            Ծածկագիր.  BOES20191113001 

 

Վահանակներ արտադրող քաթարյան ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալներ 

և/կամ դիստրիբյուտորներ 

Քաթարյան վահանակներ արտադրողը, որը գտնվում է Դոհայի արդյունաբերական 

տարածքում, մասնագիտացած է մեկուսացված կոմպոզիտային վահանակների, սառը 

սենյակների վահանակներ, PIR (պոլիիզոցիանուրատ) մեկուսիչ տախտակների, Z 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3283bc0f-6155-43bb-9ad6-9ae37ad8bc7f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/39b0ce23-aff5-466e-9f4c-f8135c7ac15a
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

հորիզոնական հեծանների և տախտակամածի թերթիկների, ինչպես նաև աքսեսուարների 

փչող և ամրացնող միջոցների նախագծման և արտադրության ոլորտում։ Ընկերությունը 

փնտրում է առևտրային գործակալներ և/կամ դիստրիբյուտորներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72695f54-1ff7-433c-a4fc-afcee95e50a6  

Ծածկագիր.   BOQA20191126001 

 

Մետաղագործական ընկերությունը Սերբիայից հետաքրքրված է արտադրական և 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերով։  

Ընկերությունը Սերբիայից մասնագիտացած է պատրաստի մետաղական արտադրանքի 

մշակման և արտադրության ոլորտում, ինչպես նաև մշակող սարքավորումների և 

մեքենաների արտադրությամբ, տեղադրմամբ և տեխնիկական սպասարկմամբ։Այն 

արտադրում է նյութեր, տարբեր տեսակների խառնիչներ, մետաղական տարաներ և այլ 

մետաղական արտադրանք, որոնք օգտագործվում են սննդի, շինարարության, քիմիական և 

այլ արդյունաբերություններում:Ընկերությունը փնտրում է  գործընկեր՝ արտադրական 

պայմանագրերի և ենթապայմանագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fbab3ef-3971-4eb8-91fd-337d6b9d1813  

Ծածկագիր.   BORS20181122001 

 

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։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72695f54-1ff7-433c-a4fc-afcee95e50a6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fbab3ef-3971-4eb8-91fd-337d6b9d1813
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FTI –Կամուրջների կառուցվածքային վիճակի մոնիտորինգ 

Իտալական ՓՄՁ-ն, որն առաջատարն է ճանապարհային անվտանգության, վթարի 

փորձարկման և ազդեցության փորձարկման ոլորտում, փնտրում է արդյունաբերական և/կամ 

հետազոտական գործընկերներ՝ Արագացված նորարարություն (FTI) առաջարկը 

ներկայացնելու համար։ Նախագիծը հանդիսանում է Բանացանցի խելացի ախտորոշիչ ցուցիչ 

կամուրջների ցանցի կառուցվածքային վիճակի մոնիտորինգի ամպային հարթակում։ 

Նպատակն է՝ տրամադրել իրական ժամանակի կամուրջի դիտանցում՝ ազդանշանային 

ավտոմատ ցուցիչների միջոցով, որոնք  տեղադրված կամուրջների բոլոր հավանական 

վտանգավոր մասերի վրա և նախկինում նույնականացված են։ 

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

 Ծածկագիր. RDIT20191205001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8e06f19-ed7e-4f71-9010-bd1839a0d0f0  

  Ծածկագիր.   BRRO20181113001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06e76d4b-4165-443e-9fca-1a3d1a3d4d35
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8e06f19-ed7e-4f71-9010-bd1839a0d0f0
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ծրագրեր մշակող ընկերությունը փնտրում է երակրատև համագործակցություն՝ 

աութսորսինգային համաձայնագրեր ստորագրելու նպատակով 

Փորձ ունեցող ծրագրեր մշակող ընկերությունը, որը տեղակայված է Լեհաստանում, փնտրում է 

գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են Միասնության շարժիչով գրված գույքային 

լուծումներով: Լուծումները ներառում են՝ Վիրտուալ իրականություն, Լրացուցիչ 

իրականություն, Մուլտիմեդիա բիզնեսի ծրագրեր, Կրթական ծրագրեր և խաղեր։ 

Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ ԵՄ տարածքում և դրանից դուրս, ովքեր 

հետաքրքրված են երակարատև աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային 

համագործակցությամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aac20a11-b89c-4598-b3f4-b71bee3f725a  

Ծածկագիր. BOPL20190131003 

 Մակեդոնական ՓՄՁ-ն առաջարկում է ՏՏ ծառայություններ 

Մակեդոնական ՓՄՁ-ն առաջարկում է ՏՏ ծառայություններ հնարավոր գործընկերներին 

աութսորսինգային, ենթապայմանագրային և ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

Ընկերությունն առաջարկում է ՏՏ ծրագրեր։ ՏՏ անձնակազմի ավելացում, ծրագրի վրա 

հիմնված աութսորսինգ, օֆշորային և մերձափնյա ռեսուրսների ծառայություններ, 

համակարգերի ինտեգրացիա, պատվերով մշակում, որակի երաշխավորություն, ֆինանսական 

և բիլինգի համակարգեր, բիզնես գործընթացների կառավարում, հաճախորդների 

հարաբերությունների կառավարում, տվյալների վերլուծություն և ինտեգրում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82784c2c-dbf4-4ba8-9076-8ac0cfa48ed3  

     Ծածկագիր. BOMK20191125002 

Հոլանդական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ՏՏ և կիբեր անվտանգության 

միջոցառումների կառավարման ոլորտում, փնտրում է ատևային գործակալության 

համաձայնագրեր։ 

Հոլանդական ընկերությունն առաջարկում է կիբեր անվտանգության ծառայություններ ողջ 

աշխարհում, օրինակ՝ բջջային սարքերի կառավարում, VPN սերտիֆիկացված և բարձր 

մակարդակի անվտանգ սմարթֆոններ։ Ծառայություններն ուղղված են օգտատերերի 

կարիքներին։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ արտերկրում առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. BONL20191128002 

mailto:info@eenarmenia.am
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իսպանական ՏՀՏ ընկերությունը փնտրում է  հատուկ հատկություններով Բանացանցի ելք 

մատակարարողներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Իսպանական ՏՀՏ ընկերությունը մշակել է ծրագրի տեխնոլոգիա՝ Բանացանցի 

սարքավորման կյանքի ցիկլը կառավարելու համար։ Այս լուծումը հիմնված է գործող 

համակարգի և կառավարման վահանակի վրա, որոնք հեռակա կարգով վերահսկում են 

Բանացանցի սարքերը: Այն ելքային սարքավորման հետ գործում է հատուկ 

հատկություններով և ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր կարող են արտադրել 

դրանցից՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a808471a-8102-4ac7-82bb-67d092c0f63e  

 Ծածկագիր. BRES20181130001 

Կոսմետիկա 

 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

 
Բնական կոսմետիկա արտադրող լեհական ընկերությունն առաջարկում է իր արտադրանքը 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո  

Ընտանեկան լեհական ՓՄՁ-ն մասնագիտացած է դեմքի, մարմնի և մազերի խնամքի 

բարձրորակ կոսմետիկայի արտադրության ոլորտում և փնտրում է նոր գործընկերներ։ 

Հետևելով աշխարհի վերջին տենդենցներին և ակտիվ բաղադրիչների վերաբերյալ 

մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ կատարելով՝ նրանք մշակել են կոսմետիկայի 

հոսքագծեր, որոնք պարունակում են բնության հարստությունը: Ընկերությունը մատուցում 

է ծառայությունների լայն տեսականի՝ ներառյալ փաթեթավորումը և մակնշումը։  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a808471a-8102-4ac7-82bb-67d092c0f63e
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a57db1a2-22da-47e7-9502-b9de947c8bb  

Ծածկագիր. BOPL20191105001 

Մոլեկուլային նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունը Մոսկվայից, որը մասնագիտացած է մոլեկուլային 

նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում, որոնք կիրառվում են կոսմետիյաի, գյուղատնտեսության, 

արդյունաբերության և դեղագործության ոլորտներում,  փնտրում է միջազգային 

գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների մատուցման համաձայնագրեր 

ստորագրելու նպատակով։ Տարիներ շարունակ լինելով գիտահետազոտական 

ուսումնասիրության և արդյունաբերական մշակման մեջ, ընկերությունը հայտնագործել է 

մի շարք  ապրանքատեսակներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b127a755-451b-4ba6-95e2-9f2ff710e829   

 

Ծածկագիր. BORU20190318009 

Սերբական ընկերությունը, որն արտադրում է սննդային հավելումներ և կոսմետիկա, 

փնտրում է գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

նպատակով 

Սերբական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  դիետիկ հավելումների (տարբեր ձևի և 

չափերի հաբեր,  կոշտ պարկուճներ, վիտամինային խմիչքներ) և կոսմետիկ արտադրանք 

(կրեմներ, կաթեր, լոսյոններ, տոնիկներ, բալզամներ, գելեր և այլն)։ Ընկերությունը 

ցանկանում է գտնել գործընկերներ արտադրական համաձայնագրերի ներքո, որոնց համար 

ընկերությունը կարտադրի դիետիկ հավելումներ և/կամ կոսմետիկ արտադրանք 

ընկերությունը կարող է անել ամեն ինչ՝ ֆորմուլայի ստեղծումից մինչ ապրանքների 

փաթեթավորում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4935c9de-deef-44a6-b268-fc7f28e324ce  

Ծածկագիր. BORS20180419001 

Առողջապահություն 

  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a57db1a2-22da-47e7-9502-b9de947c8bb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b127a755-451b-4ba6-95e2-9f2ff710e829
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Շվեդական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է հիվանդանոցներում տեխնիկական լուծումների 

միջոցով մաքուր օդի ապահովման ոլորտում, փնտրում է նոր դիստրիբյուտորներ 

Շվեդական Մեդտեխսպասարկման ոլորտի ՓՄՁ-ն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ, 

հիվանդանոցներում ստեղծում է մաքուր օդ՝ էվակուացնելով վնասակար գազերը, 

խուսափելով առողջապահական անձնակազմի վրա գազի ազդեցությունից, ինչպես նաև 

բարելավելով արտաքին միջավայրը: Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ գլոբալ 

շուկայում, փորձ ունի առողջապահական ոլորտում և աշխատանքային գիտելիքներ/կապեր 

ծննդատների, վիրահատությունների ոլորտում, ինչպես նաև այլ ոլորտներում, որոնք 

ընդգրկում են՝ դիատերմիայի և լազերային վիրաբուժության ոլորտները։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db09dd37-0979-4127-80ab-5f610998f6a4  

Ծածկագիր. BOSE20190610001 

Ընկերությունը փնտրում է  ձեռքբերման կամ լիցենզային համագործակցության ներքո 

Չեխական սկսնակ ընկերությունը մշակել է ծայրաստիճան պարզ կիրառիչներ հիվանդների 

համար, որոնք կիրառում են ենթամաշկային ներարկման դեղամիջոցներ։ Այս կիրառիչները 

մշակվել են՝ նվազեցնելու հիվանդների սթրեսը, երբ դեղերը ինքնուրույն են կիրառում և խիստ 

մոդուլային են: Վերջերս սեփականատերերը հասել են իրենց առջև դրված նպատակներին, 

ուստի ներկայումս ելք են փնտրում շուկա դուրս գալու համար: Ենթադրյալ հետագա 

համագործակցութունը կարող է լինել ձեռքբերման կամ  լիցենզային համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29d00f83-4b88-4969-97d6-740af6a24a3b  

Ծածկագիր. BOCZ20191113001 

mailto:info@eenarmenia.am
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Գերմանական ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների և/կամ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրեր 

Գերմանական ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ օրթոպեդիկ, տրավմաների և 

ողնաշարի համար նախատեսված իմպլանտներ, փնտրում է առևտրի միջնորդավորված 

ծառայություններ։ Որոնվող գործընկերները փորձառու դիստրիբյուտորներ են կամ վաճառքի 

գործակալներ, ովքեր մասնագիտացած են ոսկրային վիրաբուժական իմպլանտների մեջ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dd9ec862-f0ab-4ac8-9a9f-14487f0746a7  

Ծածկագիր. BODE20191112001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հունական ՓՄՁ-ն իր բժշկական սպառողական նյութերի համար փնտրում է նոր 

մատակարարներ և արտադրողներ ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

համագործակցելու նպատակով 

Հունաստանում հիմնված ՓՄՁ-ն, որը 13 տարվա փորձ ունի հրդեհաշիջման միջոցների, 

հրդեհի հայտնաբերման համակարգերի, անվտանգության ահազանգերի և բժշկական 

սարքավորումների ոլորտում, ներկայումս փնտրում է բժշկական սպառվող նյութերի 

հավաստագրված մատակարարներ և արտադրողներ տարածաման ծառայությունների 

պայմանագրի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10b97d89-d060-4851-8646-0f2d1923a8d5  

Ծածկագիր. BRGR20191029001 
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 Այլ ոլորտներ 

  

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է լուսարձակ դիոդներ, փնտրում է նոր 

դիստրիբյուտոր գործընկերներ։ 

Լեհական ԼԵԴ լուսարձակներ արտադրողը, որն ունի մոդեռն գործարան Լոուեր 

Սիլեսիայում, համախմբում է մասնագետների լայն շրջանակ՝ շուկայում մի շարք 

նորարարական ապրանքների գործարկման համար, հատկապես բուսաբուծության ոլորտի 

համար։ Նրանց լուսարձակները առանձնանում են էներգաարդյունավետությամբ, որը 

ուղղակիորեն կապված է բնական միջավայրի պահպանման հետ։ Ընկերությունը փնտրում է 

առևտրային գործակալներ կամ դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/751baadf-a827-4f90-ae8f-0060dfb4ffb3  

 Ծածկագիր. BOPL20191121001 

 

Գովազդային պայուսակներ արտադրող  լեհական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձրորակ գովազդային պայուսակների 

(ինչպես օրինակ ՝ թղթե, լամինացված, բամբակյա, չհյուսված պայուսակներ և 

պոլիպրոպիլենային պայուսակներ) արտադրության ոլորտում, ցանկանում է արտահանել իր 

արտադրանքը օտարերկրյա շուկաներում և փնտրում է առևտրային գործակալներ կամ 

դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում։ Գովազդային պայուսակները մատչելի և գործուն միջոց 

է`առավելագույնի հասցնելու ձեր ընկերության ապրանքանիշի տարածվածությունը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a5b5b28-fdd6-4de3-8b28-0032c3a1a47a  

Ծածկագիր. BOCZ20190903001 

Կոնվեկցիոն ջեռոցներ արտադրող իտալական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
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առևտրային գործակալներ 

Իտալական ընկերությունը մասնագիտացած է փոքր և միջին չափերի կոնվեկցիոն ջեռոցների 

արտադրության ոլորտում, հիմնականում՝ խմորեղենի, տաք ուտեստների, փոքր փռի և 

գաստրոնոմիայի համար նախատեսված։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 

առևտրային գործակալներ՝ տարածման ծառայությունների և առևտրային գործակալության 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47368518-54ed-4eaa-91aa-009ddeec7072         

 Ծածկագիր. BOIT20190925001 

 

Փայտե էպոքսիդից սեղաններ արտադրող սլովենական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ՝ դրանք վաճառելու նպատակով։ 

Սլովենական կահույքագործական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ փայտե 

էպոքսիդից  իր սեղանները վաճառելու նպատակով։ Սեղաններն արված են տարբեր տիպի 

փայտից՝ համադրվելով էպոքսի խեժով։ Ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել 

դիստրիբյուտորների հետ, ովքեր վաճառում են բարձր գին ունեցող կահույք։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91d36aa4-80d9-4a16-a502-055d364049f1  

Ծածկագիր. BOSI20190321001 
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Էլեկտրոնիկա արտադրող լեհական ընկերությունն առաջարկում է արտադրական և 

ենթապայմանագրային համաձայնագրեր 

Լեհական ընկերությունը  մասնագիտացած է պատվերով էլեկտրական, 

էլեկտրամագնիսական համատեղելիության (EMC) փորձարկումների, VDE փորձարկումների 

(գերմանական տեխնիկական կազմակերպության կողմից պահանջվող անվտանգության 

ստանդարտներ) պայմանագրային արտադրության նախագծման և արտադրության 

ոլորտում։  Ընկերությունը ցանկանում է գտնել նոր գործընկերներ՝ արտադրական կամ 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad2ecb8a-011f-42c7-9fb1-02d32f3360c8  

Ծածկագիր. BOPL20191002001 

Թուրքական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Թուրքական ընկերությունն արտադրում է բարձրորակ պողպատե դռներ, ինտերիերի 

սենյակների դռներ, հակահրդեհային դռներ, հյուրանոցների դռներ և հաճախորդի 

պատվերով այլ  դռներ։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայույթունների կամ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e932d709-fe05-46ed-996d-07d43243b006    

Ծածկագիր. BOTR20190617001 

Թվային տպագրության ծառայություններ մատուցող ռումինական ընկերությունը փնտրում է 

գործակալներ  

Ընկերությունը, որը մասնագիտացած է թվային խմբագրման և տպագրության 

(գրատպություն) ծառայությունների մատուցման ոլորտում, գործում է ռումինական 

շուկայում։ Ընկերությունը հետաքրքրված է իր ծառայությունների առաջարկմամբ՝ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո՝ իր միջազգային շուկան ընդլայնելու 

համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7130e002-f85e-46ab-b322-0629ab5b903c  

Ծածկագիր. BORO20190625001 

Մոդուլային կահույք արտադրող թուրքական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Թուրքական ընկերությունը  շուկայում գործում է 11 տարի և արտադրում է մոդուլային 

կահույք, ինչպես օրինակ՝ պահարաններ, հայելիներ և հեշտ հավաքվող  կահույք  MDF-ից և 

MCF-ից։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ եվրոպական երկրներից՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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Ծածկագիր. BOTR20190515001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Կոգնիտիվ ունակություններն ամրապնելու նպատակով սլովենական ընկերությունը փնտրում 

է արտադրողներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Սլովենական ընկերությունը, որը մշակում է խաղեր և պարագաներ՝ տարեցների զգայական 

և շարժական հմտությունները, ինչպես նաև դեմենցիայով հիվանդ մարդկանց և երեխաների 

կոգնիտիվ ունակությունները պահպանելու և ուժեղացնելու համար, փնտրում է փորձ 

ունեցող արտադրողներ՝ իրենց նոր մշակված ապրանքների (սեղանի խաղ, փայտե 

պլանշետային խաղ և փայտե (շերտի վրա արված) հանելուկներ) համար՝ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելո նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db3928ca-b2d8-4693-adba-06a9ffe61bba   

Ծածկագիր. BRSI20191108001 

 

Նորվեգական ընկերությունը փնտրում է մեծ քանակությամբ մեկանգամյա կիրառման 

բաժակների կափարիչներ արտադրող 

Նորվեգական ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր։ Արտադրողը 

պետք է արտադրի մեկանգամյա օգտագործման բաժակների կափարիչներ։ Որոնվող 

արտադրողը պետք է փորձառու լինի և կարողանա կարճ ժամկետներում մատակարարել մեծ 

քանակներ։ Պատվերը կարող է կազմել մինչև 100 միլիոն միավոր՝ արտադրված ջերմային 

վակուումային տեխնոլոգիայով։ Արտադողը պետք է մատակարարի PS և PET նյութերից 

mailto:info@eenarmenia.am
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արված սառը և տաք ըմպելիքների մեկանգամյա կիրառման բաժակների կափարիչներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7500499b-6245-4617-a592-0516c67d94b1    

 Ծածկագիր. BRNO20190424001 

Ֆոտո և վիդեո արտադրանքի իսպանական դիստրիբյուտորը փնտրում է արտադրական 

համաձայնագրեր  

Պրոֆեսիոնալ վիդեո և լուսանկարչական արտադրանքի և սարքավորումների 

դիստրիբյուտորը Իսպանիայից, փնտրում է նորարարական ֆոտո և վիդեո ապրանքներ՝ իր 

պորտֆելը զարգացնելու նպատակով։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման 

համաձայանգրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e2e02e0-de5d-47e9-97fa-0f6b754c4b4f  

Ծածկագիր. BRES20191022001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Մարդու ճանաչողական գործառույթների վիճակը որոշող մեթոդ 

Ուկրաինական համալսարանն առաջարկում է երեք բաղադրիչ մեթոդ՝ մարդու 

հոգեֆիզիոլոգիական և կոգնիտիվ վիճակը որոշելու համար: Մեթոդը լուծում է ինսուլտի և 

ուղեղային ինֆարկտի իմունիտետային դիսֆունկցիաների ախտորոշման խնդիրը, 

նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունները, տրավմատիկ ուղեղի վնասվածքները, մարդու 

կոգնիտիվ առանձնահատկությունները որոշելու մասնագիտական ընտրության և 

մասնագիտական ուղղորդման համակարգերում: Համալսարանը փնտրում է գործընկերներ՝ 

համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f14d51a9-05a7-4408-a1e5-0ea016b01f6c     

Ծածկագիր. TOUA20191203001 

 

Լիտվական գիտահետազոտական ինստիտուտն առաջարկում է ցանկացած տեսակի սիլիկային 

օպտիկական ծածկույթներ լազերային համակարգերի և օպտիկական բաղադրիչների 

արտադրողների համար  

Լիտվայի գիտահետազոտական լաբորատորիան, որը գիտական ինստիտուտ է, առաջարկում է 

ամեն տեսակի սիլիկային օպտիկական ծածկույթներ (կամ գերմանիում) լաբորատորիան 

սպեկտրալային տիրույթում շահագործելու  համար՝ ինֆրակարմիրից մինչև 

ուլտրամանուշակագույն: Ջրակաթիլային տեխնոլոգիան համադրելով անկյունային 

տեղադրման տեխնոլոգիայի հետ՝  օգտագործվում է լայն և նոր հատկություններով ծածկույթներ 
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արտադրելու նպատակով։ Ինստիտուտը հետաքրքրված է տեխնիկական համագործակցության 

համաձայնագրերով, ինչպես նաև՝ գիտահետազոտական կամ լիցենզիոն համաձայնագրերով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8034369a-81fe-4b2c-8d02-43001f37601e  

Ծածկագիր. TOLT20191031001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Տպագրական արդյունաբերության համար որոնվում են շրջանային տնտեսության 

բնապահպանական լուծումներ 

Ավստրիական ընկերությունը սկսցել է առաջին Cradle-to-Cradle տպագրական 

արդյունաբերության համայնքը և ցանկանում է այն տարածել ամբողջ Եվրոպայում և դրա 

սահմաններից դուրս։ Հետևաբար նրանք տպագրական արժեշղթայում փնտրում են կայուն 

բնապահպանական տեխնոլոգիաներ, նյութեր և գործընթացներ։ Նրանք որոնում են 

հետազոտական և տեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր` նոր ապրանքներ 

մշակելու կամ շուկա ներմուծելու, ինչպես նաև տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային 

համաձայնագրի կնքման համար: 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 

Սառը վերջավորությամբ գազի կոնդենսատորների նախագծում և թափոններ էներգիայի 

կայաններում այրման ջերմային վերականգնման համար: 

Բասկյան ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ, ովքեր փորձ և գիտելիքներ ունեն սառը 

վերջավորությամբ գազի  կոնդենսատորների նախագծման և արտադրության ոլորտում, 

որոնք նախատեսված են էներգետիկ կայանների համար։ Ընկերությունը փնտրում է 

տեխնիկական բնութագրեր` զարգացնելու համար առաջադեմ ածխածնային պողպատե 

խողովակների ծածկույթի վերջնական ձևավորումը, որը կկիրառվի այրման ջերմային 

վերականգնման կայաններում: Բասկյան ՓՄՁ-ն փնտրում է տեխնիկական աջակցությամբ  

առևտրային համաձայնագրեր կամ տեխնիկական համագործակցություն՝ 

նախարդյունաբերական ցուցադրություն կազմակերպելու համար։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ed21aa5-3442-4279-8a3f-57b78389069a      

Ծածկագիր. TRSE20190813001 
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Վոլֆրամի տրիոքսիդի ծածկույթ, որն անհրաժեշտ է կերամիկական փրփուր բաղադրիչների 

համար 

ՓՄՁ-ն, որը հիմնադրվել է Իտալիայի Հարավային մասում, փնտրում է ընկերություններ, 

որոնք  մասնագիտացած են մակերեսների մշակման ոլորտում։ Մասնավորապես՝ 

ընկերությունը ցանկանում է փոխել իր կերամիկական փրփուրը՝ այլ տիպի նյութի, եթե 

անհրաժեշտ է, օդի բարելավման համար` ֆոտոկատալիզացիայի միջոցով։ Ընկերությունը 

փնտրում է ընկերություններ ծածկույթի տեխնոլոգիաներով, որոնք կարող են մշակել 

կերամիկան․ համագործակցությունը կլինի արտադրական կամ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո տեխնիկական աջակցությամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70c71111-8111-4183-99dc-8da5afc90de8  

Ծածկագիր. TRIT20191216001 
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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  2020 թ․-ի հունվար և փետրվար ամիսվների ընթացքում 

կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

 
 

 

Հունվար 

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, 
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Փետրվար 

և այլն։ 

https://vibe2020.b2match.io/  

 

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

Գրազ (Ավստրիա) 

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  

20/02/2020 "Life-on-Chip" Միջազգային համագործակցության հաստատման միջոցառում՝ նվիրված  

անհատականացված առղջապահության  ոլորտին                                                            Լյովեն 

(Բելգիա) 

Միջոցառման նպատակն է՝ համախմբել այս ոլորտի միջդիսցիպլինար 

միջազգային ներկայացուցիչներին և աջակցել և խթանել նրանց՝ բիզնեսով 

զբաղվելու և գիտահետազոտական ոլորտում նոր համագործակցություն 
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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: 

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

փորձագետների 

ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

հաստատելու նպատակով։ Մի խոսքով, արագացնել նորարարության 

գործընթացը՝ միտված առողջապահական նոր լուծումներին: 

mailto:info@eenarmenia.am


Enterprise Europe Network  Armenia, 
Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia 

Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14  info@eenarmenia.am;  http://eenarmenia.am/ 

31 

 
 

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: 

Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են: 

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

