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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 մեղր, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ընկերությունը, որը գտնվում է Իտալիայի հյուսիսում՝ Ապուլիա, մասնագիտացած է մեղրի 
արտադրության ոլորտում և փնտրում է համագործակցության նոր հնարավորություններ 
օտարերկրյա դիստրիբյուտորների շրջանում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6a6aeec-c1b4-48c7-a845-30c68a962373                     

Ծածկագիր. BOIT20191205001 

 

Իտալական գարեջրագործական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Իտալական գարեջրագործական ընկերությունը, որը տեղակայված է Էմիլիա-Ռոմանիա 
տարածաշրջանում, փնտրում է միջնորդներ իր դեղին և կարմիր գարեջրերի համար։ 
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Ընկերությունն ունի տարեկան 50.000 հեկտոլիտր արտադրելու կարողություն սեփական 
արտադրական օբյեկտից: Ընկերությունը ցանկություն ունի մուտք գործել նոր շուկաներ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/237b8a15-7282-48d8-9b0e-b2f4ff1265ff  

Ծածկագիր. BOIT20181123001 

Սնունդ  և հրուշակեղեն արտադրող Մակեդոնական ընկերությունը փնտրում է բիզնես 
գործընկերներ ողջ աշխարհում 

1956 թ-ից սննդի վերամշակման և արտադրության ոլորտում մեծ փորձ ունեցող 
մակեդոնական ընկերությունը փնտրում է նոր բիզնես հնարավորություններ և 
գործընկերներ ողջ աշխարհում, ինչպես օրինակ՝ սուպերմարկետների ցանցերը, սննդի 
ներմուծողները, դիստրիբյուտորները և առևտրային գործակալները: Ընկերությունը 
նպատակ ունի երկարատև բիզնես համագործակցություն հաստատել, որի շրջանակներում 
կարող են առաջարկվել 400 տիպի բրենդային և պատվերով արված ապրանքներ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ccde144-a329-42f5-911f-83a4a000d708  

Ծածկագիր. BOMK20191204005 

Պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալներ՝ տարածման 
ծառայությունների ներքո համագործակցելու նպատակով 

Պորտուգալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է օրգանական մրգերի 
արտադրանքի ստեղծման և մարքեթինգի ոլորտում, ինչպես օրինակ՝ մուրաբաներ և 
դոնդողներ, մեղր, լիկյորներ, թթու, կծու համեմունքներ և տաք համեմունքներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ՝ իր արտադրանքը ԵՄ անդամ և ոչ անդամ երկրներում վաճառելու 
նպատակով։ Ընկերությունն արդեն փորձ ունի արտահանման ոլորտում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d44935c-7870-4ac5-ae20-ccdc6b674e55    
Ծածկագիր. BOPT20191128001 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում է բուսական, առանց արմավի 
յուղի, գլյուտենի և լակտոզայի ձեռագործ չաթնի և համեմունքներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում է բուսական, առանց 
արմավի յուղի, գլյուտենի և լակտոզայի ձեռագործ չաթնի և համեմունքներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտոր գործընկերներ՝ իր ապրանքանիշը այլ երկրներում տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո ներկայացնելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d208829-cd02-484c-9921-0c7af67a2ae9    
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Ծածկագիր. BOUK20200107001 

 

 

Մակեդոնական ընկերությունը, որն արտահանում է թարմ և սառեցված մրգեր, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ  

Մակեդոնական ընկերությունը, որն արտահանում է թարմ և սառեցված մրգեր, ներառյալ՝ 
խնձոր, դեղձ, ձմերուկ, սալոր, բալ, փնտրում է նոր գործընկերներ՝ ընդլայնման գործում 
իրենց աջակցելու և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո իրենց 
արտադրանքը եվրոպական շուկայում տարածելու նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d11403a-ed01-4d1e-89de-dd6ecc4d89df  

Ծածկագիր. BOMK20191125003 

 

 
 
 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է լեհական շուկա մուտք գործելու ցանկություն ունեցող 
արտադրողներ և մատակարարներ  

Լեհական ընկերությունը, որը գործում է իբրև առևտրային գործակալ, իր ծառայություններն է 
առաջարկում օտարերկրյա ընկերություններին, ովքեր ցանկանում են մուտք գործել լեհական 
շուկա իրենց արտադրանքով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d10c7e3a-0aab-4009-b94e-06fbd7725598  

Ծածկագիր. BRPL20191119001 
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Սառեցված սննդի և մսի  ներմուծողը Հարավային Մակեդոնիայից, փնտրում է սնունդ 
արտադրողների՝ առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո 

Մակեդոնական ընկերությունը, որը հանդիսանում է տարբեր տեսակի սառեցված մթերքների, 
ինչպես օրինակ՝ մսի և մսամթերքի (հավի միս, հնդկահավի միս,տավարի և հորթի միս, խոզի 
միս և ծովային ձուկ) ներմուծող և դիստրիբյուտոր, փնտրում է նոր եվրոպական գործընկերներ 
(սննդի արտադրողներ և մեծածախ վաճառողներ)՝ առևտրային գործակալության կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58b140b3-287c-47d3-bb3a-beac6635724a  

Ծածկագիր. BRMK20191203001 

Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է տնային տեքստիլ  վուշից, փնտրում է առևտրի 
միջնորդներ 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է 100% վուշե տնային տեքստիլ (անկողնային 
սպիտակեղեն, սրբիչներ, լոգարանի խալաթներ, գոգնոցներ, սփռոցներ, ծածկոցներ, բարձերի 
ծածկոցներ, վարագույրներ) և 100 % մերինոսների բրդից ստացված բրդյա ծածկոցներ և բարձերի 
ծածկոցներ, փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ առևտրային գործակալության և/կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/386fff1d-9a9c-4ffb-9a55-815f854a6bb2  

Ծածկագիր. BOLT20191123001 

Նորաձևության ապրանքանիշը, որը մասնագիտացած է կանանց և աղջիկների համար 
նախատեսված օրգանական և որակյալ հագուստի ոլորտում, փնտրում է մեծածախ վաճառողներ և 
դիստրիբյուտորներ։ 
 
Ընկերությունը Մալթայից ստեղծում է օրգանական և որակյալ նորաձև հագուստ՝ 0-13 տարեկան 
աղջիկների համար, ինչպես  նաև հավաքածուներ՝ միևնույն հագուստը մայրերի և աղջիկների 
համար։ Հավաքածուները, որոնք արտադրվում են ընկերության կողմից, արվում են լավագույն 
կտորեղենից՝ կիրառելով բարձրակարգ տեխնոլոգիաներ և արվում են միջին և բարձր խավի 
համար։ Ընկերությունը փնտրում է  առևտրային գործակալության/տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր գլոբալ շուկայում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7e27ed2-7149-47d4-afa9-8d1e998ab151  

Ծածկագիր. BOMT20181102001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/386fff1d-9a9c-4ffb-9a55-815f854a6bb2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7e27ed2-7149-47d4-afa9-8d1e998ab151
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Տեքստիլ արտադրող մակեդոնական ընկերությունն առաջարկում է արտադրական 
համաձայնագրեր  

Տեքստիլի ոլորտում գործող մակեդոնական ընկերությունը մասնագիտացած է վերնահագուստի 
արտադրության ոլորտում և առաջարկում է իր ծառայությունները հետաքրքրող օտարերկրյա 
գործընկերներին Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից, Չինաստանից, Հնդկաստանից և այլ երկրներից։ Այս 
ընկերությունn ունի հագեցած արտադրական կարողություններ,  և  արտադրությունը կարող է  
հասնել  տարեկան 80-100,000 միավորի։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6118be64-44fc-442e-b3e2-2ab349c766df  

 Ծածկագիր. BOMK20191219002 

 

 

Բուլղարական ընկերությունը, որն արտադրում է պարաններ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
առևտրային գործակալներ  

 

Այս ընկերությունն առաջատար ընկերություններից  է Բուլղարիայում բոլոր տեսակի հյուսված 
պարանների արտադրության և տարածման ոլորտում։ Ընկերությունն արտադրում է սինթետիկ 
(պոլիամիդ 6, պոլիէսթեր մետաքս և տեքստիլ պոլիէսթեր) և բնական նյութերից (ջուտ)՝ 
պատրաստված մեկ և կրկնակի հյուսով պարաններ։ Ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ կամ առևտրային գործակալներ՝ նոր շուկաներ մուտք գործելու նպատակով։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da6530b7-33f1-4be0-8fbf-a8ef9febef11  

 Ծածկագիր. BOBG20191204001 

 

Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կանացի պատրաստի նորաձև հագուստի 
ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Իտալական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1998 թ․-ին Ապուլիայում, մասնագիտացած է 
կանացի՝  պատրաստի նորաձևության  ոլորտում, և արտադրում է հիմնականում  բլուզներ, 
զգեստներ և կանացի սպորտային տաբատներ։ Ընկերությունն օգտագործում է բարձրակարգ 
սարքավորում և փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնք մեծ փորձ ու գիտելիքներ ունեն կանանց 
պատրաստի նորաձևության ոլորտում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ecd1ae0a-fa7c-4548-8914-725799975a1f  

 Ծածկագիր. BOIT20191111001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6118be64-44fc-442e-b3e2-2ab349c766df
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da6530b7-33f1-4be0-8fbf-a8ef9febef11
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ecd1ae0a-fa7c-4548-8914-725799975a1f
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Իտալական նորաձևության ոլորտի հայտնի ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
լիցենզավորված անձանց 

Իտալական նորաձևության ոլորտի հայտնի ընկերությունը մասնագիտացած է կանանց և 
տղամարդկանց հագուստի արտադրության ոլորտում, որոնք արվում են բնական կտորեղենից՝  
մերինոսի բրդից ստացվող կտորից, քաշմիրից, ալպակայի բրդից ստացվող կտորից, մոհիրից,  
ինչպես նաև ջակարդ մետաքսից, հաճախ ասեղնագործ, փնտրում է նոր առևտրային 
համագործակցություն: Նոր գործընկերը պետք է օգտվի ապրանքանիշի առավելությունից, այն է՝ 
իտալական նորաձևության պատմության մաս կազմելը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c085269-0456-4469-8f52-9cfde57c563f  

 Ծածկագիր. BOIT20191218004 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Շվեդական դիզայները, որը գործում է հարսանյաց հագուստների ոլորտում, փնտրում է 
արտադրական համաձայնագրեր՝ Եվրոպայում կուտյուրի դերձակների հետ։ 

Շվեդական ՓՄՁ-ն, որն ունի իր մասնավոր ապրանքանիշը, փնտրում է հուսալի կուտյուրի 
դերձակ Եվրոպայում՝ արտադրական համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։ Կուտյուրի դերձակը պետք է կարի գալիք հավաքածուները՝ հարսանյաց և 
երեկոյան զգեստները։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cab51a91-fbb9-4ecc-b68c-8a860b69f164  

Ծածկագիր. BRRU20171221029 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c085269-0456-4469-8f52-9cfde57c563f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cab51a91-fbb9-4ecc-b68c-8a860b69f164
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Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հարսանյաց և երեկոյան զգեստների 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է որակյալ ժանյակներ և կտորեղեն 

Ուկրաինական ընկերությունն արտադրում է հարսանյաց և երեկոյան զգեստներ։ 
Ընկերությունը զարգանում և աճում է չափազանց արագ՝ եզակի դիզայնի և մրցակից մատչելի 
գների համադրության շնորհիվ։ Ընկերությունը հետաքրքրված է ժանյակի և գործվածքների 
մատակարարների հետ երկարատև համագործակցությամբ, ընդ որում մատակարարները 
պետք է մատակարարեն կարճ ժամկետներում, ապահովեն բարձր որակը, ժամանակակից և 
ճաշակով դիզայնը։ Ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել մատակարարման 
համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a792a588-5373-4f99-a39c-dddd0200cf45  

Ծածկագիր. BRUA20191210001 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a792a588-5373-4f99-a39c-dddd0200cf45
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Ընկերությունն առաջարկում է ճարտարապետական նախագծման ծառայություններ Շենքերի 
տեղեկատվական մոդելավորման համար և փնտրում է համագործակցություն  

Դիզայներական ընկերությունը Բոսնիա և Հերցեգովինայից, որը մասնագիտացած է 
ճարտարապետական դիզայնի բնագավառում բոլոր փուլերի համար, առաջարկում է 3D 
մոդելավորում՝ հիմնված Շենքերի տեղեկատվական մոդելավորման մեթոդի, բարձրորակ 3D 
վիզուալացման,  անալոգային նախագծի տվյալների թվայնացման, գոյություն ունեցող 
շենքերի 3D ֆոտոգրաֆիկական և լազերային սկանավորման, ինչպես նաև գոյություն 
ունեցող շինությունների 3D/BIM մոդելավորման վրա։ Ընկերությունը փնտրում է 
համագործակցություն՝ աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի 
ներքո։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/256c37db-e59d-4d38-94c9-782eb8484d3m  

 
Ծածկագիր.   BOBA20191223001 

 
Մակեդոնական ընկերությունը, որն արտադրում է մետաղական կառուցվածքներ և մասեր, 
առաջարկում է արտադրական համաձայնագրեր և եթապայմանագրային 
համագործակցություն 
 
Մակեդոնական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մետաղական կառուցվածքների և 
մասերի արտադրության ոլորտում, առաջարկում է իրականացնել պողպատե 
կառուցվածքների հավաքակցում, վերանորոգում և մեծ արտադրական 
հնարավորությունների մեխանիկական տեխնիկական սպասարկում՝ արտադրական, 
աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո եվրոպական 
երկրներում իր գործունեության ոլորտում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa766933-0c4e-4fc3-a59a-36b834184465  

Ծածկագիր.   BOES20191126001 

Պոլիվինիլքլորիդից դռների և պատուհանների աքսեսուարներ արտադրողը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և գործակալներ  

Թուրքական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պոլիվինիլքլորիդից պատրաստված 
պատուհանների և դռների աքսեսուարների արտադրության ոլորտում, ինչպես օրինակ՝ 
բիֆորիումներ, ծխնիներ, միակցիչներ, դռների և պատուհանների կարգավորվող խմբեր, 
էսպագնոլետի համարժեքներ, կողպող հարմարանքներ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 
առևտրային գործակալներ։ Ոլորտում փորձ ունեցող ընկերությունը կարող է նաև արտադրել 
այդ ապրանքատեսակները պատվիրատուի պահանջով ևս։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edbcfa29-3259-4154-bb63-be522999fa2b      

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/256c37db-e59d-4d38-94c9-782eb8484d3m
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa766933-0c4e-4fc3-a59a-36b834184465
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edbcfa29-3259-4154-bb63-be522999fa2b
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Ծածկագիր.   BOTR20180215001 

Թրծված ապակի արտադրող թուրքական ընկերությունը փնտրում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր 

Թրծված ապակի արտադրող թուրքական ընկերությունը փնտրում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր՝ եվրոպական շուկայում բիզնես գործընկեր գտնելու 
նպատակով։ Ընկերությունը մասնագիտացած է թրծված ապակու արտադրության ոլորտում, 
որը նախատեսված է կենցաղային տեխնիկայի, կահույքի, առևտրրի և ճարտարապետական 
արդյունաբերությունների համար։                                              

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/838ea208-ce30-4766-869c-7916a733a482  

Ծածկագիր.   BOTR20190913001 

 

Մակեդոնական ընկերությունը մետաղագործության ոլորտից հետաքրքրված է 
ենթապայմանագրային կամ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցությամբ 

Մակեդոնական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մետաղական կառուցվածքների 
նախագծման և արտադրության ոլորտում, նախատեսված հասարարակական և 
արդյունաբերական ոլորտների համար․ արտադրանքը հիմնականում արվում է տաք 
գլորված թիթեղներից, համաձուլված պողպատե մետաղների թերթերից, տաք գլանաձև 
պրոֆիլներից, ցինկապատ և պլաստմասե ծածկված թիթեղներից: Ընկերությունն 
առաջարկում է աշխատել ենթապայմանագրային և աութսորսինգային համաձայնագրերի 
ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/996c102e-b2c2-4e78-8316-3936db0f7021  

Ծածկագիր.    BOMK20191220004 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/838ea208-ce30-4766-869c-7916a733a482
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/996c102e-b2c2-4e78-8316-3936db0f7021
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը գործում է շինարարական արդյունաբերության ոլորտում, 
առաջարկում է տանիքի նյութեր՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո  

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ստվարաթղթի հիմքով, խոշոր 
հատիկավոր տանիքի գրանիտի պաշտպանիչ շերտով սև երեսպատվող բիտումի նյութերի 
արտադրության ոլորտում, հետաքրքրված է շինարարության, կառուցապատման  ոլորտի 
ընկերությունների և դիստրիբյուտորների հետ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո երկարատև համագործակցությամբ:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9754ba05-a31f-49ea-a287-64a22dab31de  

Ծածկագիր.   BOUA20180927002 

 

Սլովակյան ընկերությունը փնտրում է բիզնես գործընկերներ ենթապայմանագրային 
համաձայնագրերի ներքո  

Սլովակյան ընկերությունը, որը ստեղծում է լանջերին և հարթ տարածքներում ևս հողով 
պաշտպանված կանաչ տանիքներով պասիվ տներ, փնտրում է շինարարական 
ընկերություններ արտերկրում՝ ենթապայմանագրի ներքո «մոլ» տներ կառուցելու 
նպատակով։ Ավելին, ընկերությունն առաջարկում է օտարերկրյա գործընկերների համար 
նախնական խորհրդատվություն և գրաֆիկական դիզայնի համապարփակ ծառայություն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f521fc9e-cb0c-47da-9995-d5253a59a672  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9754ba05-a31f-49ea-a287-64a22dab31de
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f521fc9e-cb0c-47da-9995-d5253a59a672
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                         [Eurostars2] Կորեական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ 3D-ի վրա 
հիմնված խորհրդաժողովների համակարգ՝ իրական ժամանակում գրավոր և բանավոր 

  Ծածկագիր.   BRSK20191203001 

 

 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է արտադրողներ և մատակարարներ, ովքեր ցանկանում են 
առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո մուտք գործել լեհական շուկա իրենց 
արտադրանքով 

Լեհական ընկերությունը, որը գործում է իբրև առևտրային գործակալություն, առաջարկում է 
օտարերկրյա արտադրող և մատակարարող ընկերություններին մուտք գործել լեհական 
շուկա իրենց արտադրատեսակներով։ Այն կարող է աջակցել ձեռնարկատերերին ցանկացած 
ոլորտից՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d10c7e3a-0aab-4009-b94e-06fbd7725598  

Ծածկագիր.   BRPL20191209001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d10c7e3a-0aab-4009-b94e-06fbd7725598
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թարգմանության տեխնոլոգիա մշակելու համար։ 

Կորեական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է VR/AR լուծման ոլորտում, պատրաստում է 
ծրագրային առաջարկ՝ Eurostars2-ի ներքո 2020թ․-ի համար։ Համատեղ հետազոտության 
հիմնական նպատակն է՝ 3D տեխնոլոգիայի վրա հիմնված ծրագիրը, որը կարող է 
օգտագործվել կորպորացիաների  խորհրդաժողովների համակարգի համար։ Այդ նպատակով 
ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, որոնք մասնագիտացած են իրական ժամանակի 
ձայնի (խոսքի) ճանաչում, տեքստի վերափոխում (խոսքը-տեքստով) կամ ամպային 
տեխնոլոգիաներ տարբեր լեզուներով իրական ժամանակում թարգմանության աջակցման 
ոլորտներում:   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4b0cb9b-ee25-40fb-97ad-3eab49a42722  

 Ծածկագիր. RDKR20191004001 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4b0cb9b-ee25-40fb-97ad-3eab49a42722
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Ռումինական ՏՏ ընկերությունն առաջարկում է ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման 
ծրագիր զարդերի արդյունաբերության համար՝ լիցենզային համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական  ՏՏ ընկերությունը մշակել է ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման 
ծրագիր՝ զարդերի արդյունաբերության համար, որը բարելավում է արտադրության և 
կառավարման գործընթացները: Ընկերությունն առաջարկում է լիցենզային համաձայնագիր 
այն գործընկերներին, որոնք գործում են զարդերի  արտադրության, ինչպես նաև մանրածախ և 
մեծածախ վաճառքի ոլորտում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7c01a65-910a-47ac-9aa5-b9daaa9ced6b  

Ծածկագիր. BORO20191217003 

 Ամպային տեխնոլոգիաների վրա հիմնված շվեդական մոնիտորինգային 
համակարգը փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ  

Շվեդական ՓՄՁ-ն, որը Հյուսիսային շուկայի առաջարատարներից է շարունակական 
հեռակառավարվող ռեզերվուարների մոնիտորինգի համակարգում, այժմ փնտրում է 
գործընկերներ Եվրոպայում՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցության միջոցով իր շուկան ընդլայնելու համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/808d2990-7f08-413d-9e10-98dee35f4bdf  

     Ծածկագիր. BOSE20191203001 

Լեհական ՏՀՏ ընկերությունն առաջարկում է հեռուստառադիոլոգիական ծրագիր՝ լիցենզային 
կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

Լեհական ՓՄՁ-ն ՏՀՏ ոլորտից մասնագիտացած է տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների միջոցով բժշկական վիզուալիզացիայի ոլորտում։ Այն մշակել է ծրագրային 
լուծում HIS (Հիվանդանոցային տեղեկատվական համակարգեր), EHR (Առողջության 
էլեկտրոնային գրառում) և MS-ի (բազմակի սկլերոզ) ախտորոշման համար։ Ընկերությունը 
փնտրում է առողջապահական կենտրոններ, որոնք հետաքրքրված են կիրառել իրենց 
լուծումները լիցենզային համաձայնագրերի ներքո: Ընկերությունը փնտրում է նաև ծրագրի 
պոտենցիալ վերավաճառողներ՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BOPL20191211001 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7c01a65-910a-47ac-9aa5-b9daaa9ced6b
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Ֆրանսիական ծրագրային խմբագրման ոլորտի ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ իր 
կոդերի սկանավորող գործիքը տեղադրելու համար և ծառայությունների մատուցման 

համաձայնագրի ներքո աջակցություն տրամադրելու նպատակով 

Ֆրանսիական ծրագրային ապահովման խմբագրման ոլորտի ընկերությունը, որը գործում է 
կիբերանվտանգության ոլորտում (կիրառման անվտանգություն), գործընկերներ է փնտրում 
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ոլորտում:Գործընկերները 
կօգնեն իրենց հաճախորդներին, ովքեր աջակցության կարիք ունեն իրենց կողմից մշակված 
կամ աութսորս արվող  ծրագրային կիբեր ռիսկերին տիրապետելու գործում։  

 Ծածկագիր. BRFR20191031001 

Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
 

Հոլանդական ընկերությունը, որն արտադրում է կոսմետիկա և մաշկի խնամքի միջոցներ, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ՝ իրենց գործունեությունն արտերկրում 
ընդլայնելու նպատակով  

Հոլանդական ընկերությունը, որը մշակում և արտադրում է իր սեփական բրենդային 
կոսմետիկան և մաշկի խնամքի միջոցները, փնտրում է գործընկերներ՝ իր գործունեությունն 
արտերկրում ընդլայնելու նպատակով։ Ընկերությունն ունի արտադրական 2 հոսքագիծ, 
առաջինը դա եզակի գելային ֆորմուլան է, որի կիրառումը թուլ է տալիս  խուսափել և 
բուժել ներս աճած մազերը և ածելիի այտուցները, երկրորդ հոսքագիծը բաղկացած է 
ապրանքներից, որոնք  բարելավում են թարթիչների ու հոնքերի աճը և տեսքը։ 
Ընկերությունն առաջարկում է առևտրային գործակալության կամ տարածման 
ծառայությունների  համաձայնագրեր։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c7cca14-8109-4e74-b46c-d33c3c96eddf  

mailto:info@eenarmenia.am
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Ծածկագիր. BONL20200106001 

Բուլղարական ընկերությունը, որն արտադրում է կոսմետիկա փոքր քանակներով, փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ 

Բուլղարական ընկերությունը, որն արտադրում է գրանցված և սերտիֆիկացված բնական 
կոսմետիկ արտադրանք, ինչպես օրինակ՝ դեմքի և մարմնի կրեմներն ու լոսիոնները, 
դիմակները, սկրաբները և այլն, կատարել է իր հետազոտությունը և մշակել ու արտադրում 
է եզակի արտադրատեսակներ։ Ընկերությունն առաջարկում է տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր։  

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

 

Ծածկագիր. BOBG20191210002 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կոսմետիկ ծառայությունների 
մատուցման ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ՝ կոսմետիկայի արտադրության ոլորտից 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կոսմետիկ ծառայությունների 
մատուցման ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ կոսմետիկայի արտադրության 
ոլորտից, տարածման ծառայությունների համաձայանգրերի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17688527-7234-4e08-99e9-9e19f64fa0  

 Ծածկագիր. BRRU20191209001 
 

Առողջապահություն 

  

 

                               

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b127a755-451b-4ba6-95e2-9f2ff710e829
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17688527-7234-4e08-99e9-9e19f64fa0


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/ 

19 

 
 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Մաքրող տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող դանիական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ իր նոր՝ ողջ սենյակը ախտահանող ռոբոտի համար  

Մաքրող տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող դանիական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և գործակալներ Եվրոպայում իր՝ ամբողջ սենյակը ախտահանող ռոբոտի 
համար։ Ռոբոտը բարձր տեխնոլոգիաներով արված սարքավորում է, որը վերացնում է 
պաթոգենները (մանրէները, վիրուսները և սնկերը) բուժական հաստատություններում 
տերմինալ ախտահանման ընթացքում՝ առանց քիմիական նյութերի և արտադրանքի 
արտանետման պրոցեսի: Դա կանխում է վարակիչ հիվանդությունների տարածումը, դրանով 
իսկ սահմանափակում է տարածված վարակների քանակը  և մեծացնում հիվանդների և 
անձնակազմի անվտանգությունը:  

 Ծածկագիր. BODK20200106001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcb191a7-1176-4d11-a392-5282b340d726  

 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է վերականգնողական ռոբոտներ, ցանկանում է 
հաստատել  համագործակցություն՝ հետաքրքրվող դիստրիբյուտորների հետ 

Արագ և դինամիկ կերպով աճող լեհական ընկերությունը, որը նախագծում և վաճառում է 
վերականգնողական ռոբոտներ, կհաստատի համագործակցություն օտարերկրյա 
գործընկերների հետ։ Համագործակցության ակնկալվող ձևը կլինի տարածման 
ծառայությունների համաձայնագիրը կամ առևտրային գործակալության համաձայնագիրը։ 
Սարքավորումը, որը նրանք առաջարկում են նեյրոռեաբիլիտացիայի շուկայի համար, 
աջակցում է նյարդաբանական խնդիրներ ունեցող հիվանդների կարիքներին, հատկապես՝ 
կաթվածներից հետո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a671c908-8037-428e-9eb3-0affdd3af4c4  
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  Ծածկագիր. BOPL20191208005 

Լազերային թերապիայի և կրիո ջերմային թերապիայի սարքեր արտադրող իտալական 
ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ  

Իտալական ընկերությունը  ցանկանում է ընդլայնել իր դիստրիբյուտորների պորտֆելը իր 
սեփական, լազերային թերապիա և կրիո ջերմային թերապիայի նորարարական բրենդային 
տեխնոլոգիաների համար։Ընկերությունն արտադրում է տոխնոլոգիաներ, որոնք կարող են 
միավորվել մեկ սարքի մեջ, և այն կարող է հարմարեցվել հիվանդի կարիքներին: 
Ընկերությունը փնտրում է համագործակցող գործընկերներ եվրոպական երկրներում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94caf736-5e9b-4b78-b980-6337e55276dd  

Ծածկագիր. BOIT20180613002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ֆրանսիական առևտրային գործակալն ապահովում է առողջապահական արտադրանք՝ 
հիվանդների հարմարավետության և անվտանգության համար 

Ֆրանսիական առևտրային գործակալը վաճառում է առողջապահական ապրանքներ 
հիվանդների անվտանգության և հարմարավետության, ինչպես նաև  տանը, խնամքի 
կենտրոններում  գտնվող  կախյալ թոշակառուների  համար, դրանք ֆրանսիայի հարավ-
արևմուտքում իրացնելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/834cea58-cfde-416e-a41b-dbeddc9ddd39  

Ծածկագիր. BRFR20191204001 

 

 Այլ ոլորտներ 
  

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94caf736-5e9b-4b78-b980-6337e55276dd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/834cea58-cfde-416e-a41b-dbeddc9ddd39


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

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

21 

 
 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
 

Էլեկտրական լարեր արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է միջազգային բիզնես 
գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրեր հաստատելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը մասնագիտացած է էլեկտրական լարերի  արտադրության 
ոլորտում։ Ընկերությունն առաջարկում է էլեկտրական լարերի ամբողջական տեսականի, 
ներառյալ՝բարձր բարդության էլեկտրագծերը: Ընկերությունը ցանկանում է գտնել բիզնես 
գործընկերներ ավտոմոբիլային, էլեկտրոնիկայի, կենցաղային տեխնիկայի, աերո և 
տիեզերագնացության, բժշկական արդյունաբերության ոլորտներից՝ արտադրական 
համաձայնագրեր կնքելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ec366ee-5f9e-429d-a3af-38b271a6ba81  

 Ծածկագիր. BORO20181206003 

 

Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է բնական և էկոլոգիապես մաքուր հողի 
պարարտանյութ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է զեոլիտի հանքանյութերի 
արդյունահանման  և  վերամշակման ոլորտում, փնտրում է  գործընկեր, ով միջազգային 
շուկայում կտարածի իր ապրանքներից՝ հողի պարարտանյութը։ Ապրանքը 100% բնական է և 
էկոլոգիապես մաքուր՝ գյուղատնտեսական աշխատանքների արտադրության ավելացման և 
ծախսերի կրճատման ապացուցված արդյունքներով: Համագործակցությունը կլինի 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8aaedf69-fab1-49a7-810f-44be0374990c  

Ծածկագիր. BORO20191212001 

Շան կեր արտադրող ընկրությունը Միացյալ Թագավորությունից առաջարկում է իր 
ծառայությունները՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Շան կեր արտադրող բրիտանական ընկերությունը եվրոպական գործընկերներին 
առաջարկում է իր ծառայությունները արտադրական համաձայնագրերի ներքո: 
Ընկերությունը, որպես սպիտակ պիտակով արտադրող, գործընկերներին է առաջարկում մսի 
և ձկան հիմքի վրա արտադրված չոր սառը մամլված և արտանետվող շան կեր։  

    https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8253fa17-17c6-4adc-abab-64774905c9df  

 Ծածկագիր. BOUK20191216001 
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Սլովենական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Սլովենական ընկերությունը, որը փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր բարձրորակ՝ պատեր 
մագլցելու, անվտանգության գորգերի և այլ ապրանքների համար, առաջարկում է 
համագործակցություն՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOSI20181210001 

 

 

Սինգապուրյան ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ Եվրոպայում  

Սինգապուրյան ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2008 թվականին, մասնագիտացած է 
ձայնային հաղորդակցության թվային աղմուկի ֆիլտրման լուծումներում։ Արտադրանքը 
հատուկ մշակված է արդյունաբերական (աշխատանքային) և հանգստի (մարզական) 
ծրագրերի համար։ Աշխատանքի և առողջության անվտանգության (OHSA) տարածքի համար 
արտադրանքը առաջարկում է անհամեմատելի հաղորդակցման հստակություն, ձեռքի 
գործարկում և մատչելի գների կետերում օգտագործման հեշտություն ՝ գործատուներին և 
աշխատողներին օգուտ բերելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e4e783fe-63dc-4445-b10b-039ac92a096e  

Ծածկագիր. BOSG20190304001 

Պլաստիկ փաթեթներ արտադրող բուլղարական ընկերությունը փնտրում է գործակալներ և 
դիստրիբյուտորներ  

Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձրորակ և ցածր խտության 
պոլիէթիլենային փաթեթավորման ոլորտում, ինչպես օրինակ՝ պայուսակները, պարկեր և 
պլաստիկ թաղանթներ, փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ՝ ընդլայնելու համար 
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իր վաճառքն արտերկրում։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d4a2b2c-d221-4742-8553-0363dc03f4c7     

Ծածկագիր. BOBG20191213003 

Ֆրեզերային մեքենաշինության տեխնոլոգիա արտադրող թուրքական ընկերությունն 
առաջարկում է արտադրական պայմանագրեր 

Թուրքական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ֆրեզերային սարքավորումների 
նախագծման և արտադրության մեջ, և արտահանում է ավելի, քան 20 երկրներ, 
հետաքրքրվող ընկերություներին կամ արդյունաբերություններին իր ծառայություններն է 
առաջարկում՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8cab70d-16e5-4f68-93ee-0609aa9b7da     

Ծածկագիր. BOTR20191218001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռուսական ընկերությունը փնտրում է բաներների համար կտորեղեն և թուղթ արտադրողներ՝ 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռուսական ընկերությունը Տվերի տարածաշրջանից, մասնագիտացած է տպագրական և դրսի 
գովազդային նյութերի արտադրությամբ, ինչպես նաև աշխատում է մարքեթինգի, 
միջոցառումների և մեդիայի ոլորտում։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր 
արտադրում են կտորեղեն և թուղթ բաներների արտադրության համար և կհամագործակցեն 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7139e325-e34e-4092-83b2-78b6498bde7e  

Ծածկագիր. BRRU20191210003 

 

Ռումինական ընկերությունը փնտրում է միջոցառումների աքսեսուարների մատակարարներ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մասնավոր և կորպորատիվ 
միջոցառումների պլանավորման և կառավարման ոլորտում, որի ընթացքում այն հոգ է 
տանում բոլոր դետալների մասին, ներառյալ՝ լոգիստիկան, անվերապահորեն հավատում է, 
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որ աքսեսուրները և ծաղիկները ցանկացած գործի մեջ հատուկ գործառույթ ունեն՝ դառնում 
են իրադարձության թեմայի գրավիչ խարիսխ։ Ռումինական ընկերությունը փնտրում է 
միջոցառումների աքսեսուարների մատակարարներ՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6125a888-84cd-40fc-a17c-c565d14e7ee7  

 Ծածկագիր. BRRO20181206001 

Շվեդական առևտրային ընկերությունը փնտրում է սահմանային մալուխ արտադրող 
գազոնների մաքրման սարքավորման համար 

Շվեդական առևտրային ընկերությունը, որը զբաղվում է այգիների հարդարման 
սարքավորումների մասերի և աքսեսուարների վաճառքով, փնտրում է ազդանշանային 
մալուխ/ սահմանային մալուխ արտադրողներ գազոնների մաքրման սարքավորման համար։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են ենթապայմանագրային 
համագործակցությամբ։  

Ծածկագիր. BRSE20191121001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Խոսակցական կարողության ինքնուրույն ուսուցում և վերականգնում՝ խոսքի խանգարում 
ունեցող հիվանդների համար 

Համալսարանը Լատվիայից, որը մշակել է համակարգ՝ խոսակցական կարողության 
ինքնուրույն ուսուցում և վերականգնում խոսքի խանգարում ունեցող հիվանդների համար, 
առաջարկում է  առևտրային համաձայնագիր տեխնիկական աջակցությամբ այն 
գործընկերներին, ովքեր հետաքրքրված են թերապիան տեղական կարիքներին հարմարեցնելու 
և իրենց հաճախորդներին առաջարկելու հարցում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9376dfe-31e0-4782-9c9f-016d9daf2ac1  

Ծածկագիր. TOLV20190612001 

 

Առողջապահական ոլորտի իրավասությունների ավստրիական կենտրոնը գերազանց 
տեխնոլոգիաների ոլորտից, փնտրում է արդյունաբերական և հետազոտական գործընկերներ 
Եվրոպական ֆինանսավորման ծրագրերի համատեղ առաջարկների համար  

Ավստրիական ընկերությունը և գիտահետազոտական կենտրոնը մշակում է նորարարական 
տեխնոլոգիաներ կաթվածի կանխարգելման և վերականգնման համար: Գիտահետազոտական 
կենտրոնը տրամադրում է մուտքի հնարավորություն դեպի մեծ առողջ և համբերատար խմբեր,  

mailto:info@eenarmenia.am
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փորձագիտական գիտելիքներ պայմանական և տելե-վերականգնողական, շարժման 
վերլուծության, օգտագործողի ներգրավվածության, կլինիկական փորձարկումների 
անցկացման և տարածման վերաբերյալ: Կենտրոնը փնտրում է գործընկերներ հետազոտական 
համաձայնագրերի ներքո՝ համապատասխան գրանտային ծրագրերում, ինչպիսիք են՝ Horizon 
2020 ICT-ն կամ AAL Call 2020-ը համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98826129-e7ad-4291-bad6-25134395f221  

Ծածկագիր. TOAT20191218001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Առաջատար ընկերությունները փնտրում են առաջարկներ նորարարության մարտահրավերի 
համար (Առողջություն և անձնական խնամք) 

Արդյունաբերության առաջատարները, որոնք հիմնված են Սինգապուրում, հետաքրքրված են 
համապատասխան տեխնոլոգիաներով պրովայդերների հետ համագործակցությամբ, 
միաժամանակ առողջության և անձնական խնամքի կատեգորիաների շրջանակներում  
բազմաթիվ լուծումներ գտնելու համար: Ընկերությունները հետաքրքրված են 
լիցենզային/տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրերի ներքո 
սկսնակների, հետազոտողների և բոլոր տիպի ՓՄՁ-ների հետ համագործակցությամբ ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9398523-8918-4462-909a-2986893d4a9a  

  Ծածկագիր. TRSG20191202001 

Ամբողջությամբ երեսպատված խողովակ, կցամասեր արտադրող և խելացի գործարանային 
ծառայություններ մատուցող կորեական գործարանը փնտրում է ՏՏ ընկերություններ, որոնք 
մասնագիտացած են արտադրամասերի թվային տարբերակի նախագծմամբ  

Ամբողջությամբ երեսպատված խողովակ արտադրող կորեական ընկերությունն առաջին 
ընկերությունն է Կորեայում, որն արտադրում է երեսպատված խողովակ և կցամասեր։ 
Ընկերությունը զարգացրել է իր բիզնեսը, որը հիմնված է իրենց հատուկ նոու-հաուի և փորձի  
վրա՝ կոշտ երեսպատման և ծածկույթի եռակցման ոլորտում։ Իրենց արտադրական 
արդյունավետությունը ընդլայնելու և իրենց սովորական արտադրամասը վերածելու սմարթ 
գործարանի նպատակով ընկերությունը փնտրում է ՏՏ ընկերություններ, որոնք 
մասնագիտացած են արտադրամասերի թվային տարբերակի նախագծման ոլորտում։ 
Համագործակցությունը կլինի ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի 
շրջանակներում։  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98826129-e7ad-4291-bad6-25134395f221
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9398523-8918-4462-909a-2986893d4a9a


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/ 

27 

 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/64b10a69-94b3-4760-bee0-6c1d2f97afef  

    Ծածկագիր. TRKR20200103001 
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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 

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 
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Փետրվար 

 

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 

- 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 

հաստատելու նպատակով։ Մի խոսքով, արագացնել նորարարության 

գործընթացը՝ միտված առողջապահական նոր լուծումներին: 
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➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

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

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

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

փորձագետների 

ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

Հեռ․՝  +374 95 12 84 87 

E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de  

 

 

Վերոհիշյալ միջոցառումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն 

ստանալու համար խնդրում ենք դիմել ՁԵՑ Հայաստան: 

Նշում: Եթե Դուք փնտրում եք գործընկեր արտասահմանում կամ նոր 
շուկա` և ցանկություն ունեք ներգրավվել ցանցի տվյալների բազայում, 

խնդրում ենք դիմել Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց  Հայաստան` 

համագործակցության հայտաձևեր և այլ համապատասխան 
տեղեկատվություն ստանալու համար: 
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Հարգելի գործարար, 

Գրանցվեք հետևյալ հղմամբ՝ 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32
db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799     և  ստացեք անվճար 

հաղորդագրություններ Ձեր էլեկտրոնային փոստին նոր գրանցված բիզնես 

առաջարկների, միջազգային միջոցառումների վերաբերյալ: 

 
  

 

 

 

 

 

 

Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են: 

Այս տեղեկաթերթի մեջ տեսակետները պատկանում են 
հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների գործադիր գործակալության, Եվրոպական 
Հանձնաժողովի կամ այլ եվրոպական կառույցների  տեսակետը։ 

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործադիր գործակալությունը, 
Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ դրանց կողմից գործող որևէ 

անձ պատասխանատու չէ տեղեկաթերթում պարունակվող 
բովանդակությունն օգտագործվելու դեպքում։ 
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