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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 
 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է բնական սնունդ, փնտրում է 
համագործակցություն՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Փոքր լեհական ընկերությունը, որը գործում է Մալոպոլսկայի տարածաշրջանում, 
առաջարկում է տարածաշրջանային բանջարեղենային ծագման բնական սննդամթերք։ 
Ընկերությունը փնտրում է սննդի ոլորտում գործող դիստրիբյուտորներ և ապրանքն 
ընդունողներ՝ տարածման կամ ենապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1311cb7-8aa4-411a-ab23-f8b89c38845b  

Ծածկագիր. BOPL20200203001 

 

Սոցիալական կոոպերատիվը Լեհաստանից առաջարկում է էկոլոգիական ապրանք՝ բիո 
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ծղոտ  խմիչքների համար։ 

Լեհական սոցիալական կոոպերատիվն արտադրում է բնական, էկոլոգիապես մաքուր բիո 
ծղոտներ, որոնք կիրառվում են խմիչքների պատրաստման համար։ Ընկերությունը փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ։Այս ընկերության կողմից առաջարկվող ապրանքները պատրաստված 
են տարեկանից, մինչդեռ շուկայում առկա ծղոտները ստացվում են ցորենից կամ 
տրիտիկալեից։ Այս բաղադրիչը այն դարձնում է ծղոտը առանց գլյուտենի և միևնույն 
ժամանակ անվտանգ ալերգիկների համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b5407ea-4e7a-4a9c-9448-4437e4a7c0e3  

Ծածկագիր. BOPL20200430001 

 

Ալբանական ընկերությունը, որն արտադրում է խոտաբույսեր և թարմ համեմունքներ, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ։ 

Ալբանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է խոտաբույսերի և թարմ 
համեմունքների արտադրության ոլորտում, փնտրում է ընկերություններ, որոնք զբաղվում 
են խոտաբույսերի և համեմունքների տարածմամբ։ Ընկերությունը հավաքում և 
արտահանում է՝ ռեհան, կանաչ սոխ, գինձ, կոտեմ և այլն։ Ընկերությունը ցանկանում է 
հաստատել տարածման ծառայությունների համաձայնագիր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d9d1fc3-aaa8-4bdc-a69a-3a9e7cf72b84  

Ծածկագիր. BOAL20200429001 

 

Սնունդ արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ օտարերկրյա 
շուկաներում 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է բիզնես գործընկերներ ԵՄ անդամ և ոչ անդամ 
երկրներում։ Ընկերությունն ունի երկար տարիների փորձ և մշակում ու արտադրում է 
բարձրորակ սննդամթերք՝ հոտային հավելումներ, սննդային հավելումներ, ինչպիսիք են՝ 
ժելատինը, սոդան, կիտրոնաթթուն: Ընկերությունը ցանկանում է հաստատել երկարատև 
բիզնես համագործակցություն՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f007eae-683c-4edd-a623-4137377bd525  

Ծածկագիր. BOPL20200420001 
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Սինգապուրյան ընկերությունը, որն արտադրում է  լապշա և տոֆու, փնտրում է եվրոպական 
գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

նպատակով 

Սնունդ արտադրող սինգապուրյան ընկերությունը լավ հայտնի տեղական ապրանքանիշ է, 
որն արտադրում է տարբեր տեսակի լապշաներ և տոֆու՝ սինգապուրյան սպառողների 
համար։ Ընկերությունը փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b79364be-3e93-4c7c-8587-fdae50ae8138  

 Ծածկագիր. BOSG20200323001 
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Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է դիետիկ սնունդ, ինչպես նաև դիաբետիկների 
համար նախատեսված սնունդ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական նորարարական ընկերությունը Մոսկվայից զբաղվում է դիետիկ, դիաբետիկ և 
վիտամիններով հարստացված սննդի արտադրությամբ (շաքարի փոխարինիչներ, մրգերի և 
սպիտակուցների բարեր, փաթիլներ՝ տարբեր մրգերից և եղերդակից)։ Ապրանքներից և ոչ 
մեկը չի պարունակում շաքար, համեմունքներ, կոնսերվանտներ, ներկանյութեր։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր 
հաստատելու նպատակով։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87c9862a-96ba-4ae9-b4f4-1dae4b1a1177  

 Ծածկագիր. BORU20190408003 

 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է գյուղանտեսական ապրանքներ և սննդամթերք, 
փնտրում է գործընկերներ, որոնք կաջակցեն համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրերի 

ներքո ստեղծել համալիր արտադրանք՝ կերային հացահատիկը վերածելով  սննդային 
հավելումների  

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է վերամշակվող սննդամթերքի 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ համագործակցության համար․այն է՝ 
ստեղծել  համալիր արտադրանք՝ կերային հացահատիկը վերածելով  սննդային 
հավելումների։ Գործընկերը կարտադրի վերամշակված հացահատիկից լիոֆիլիզացված և 
պատրաստի սնունդ։ Ընկերությունը ցանկանում է հաստատել երկարատև համատեղ 
ձեռնարկության համաձայնագրեր գործընկերոջ հետ։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ba9cc67-bf93-4c93-a0ba-fcc5896ae213  

Ծածկագիր. BRRU20200415002 
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Միջազգային բիզնես հարթակը՝ մրգերի, բանջարեղենների, հացահատիկի վաճառքի համար 
առաջարկում է իր հնարավորությունները ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո՝ 

գտնելու B2B գնորդներ և մատակարարներ 

 

Օնլայն հարթակը, որը միավորում  է  միջազգային առևտրականներին՝ մրգերի, 
բանջարեղենների, հացահատիկի մատակարարներին և գնորդներին, փնտրում է բիզնես 
կապալառուներ (գնորդներ և մատակարարներ)։ Ծառայությունը հրավիրում է թարմ 
արդյունաբերությամբ հետաքրքրվող օտարերկրյա գործընկերներին՝ գտնելու  իրենց 
կապալառուներին: Համագործակցությունը կլինի ծառայությունների մատուցման 
համաձայնագրերի ներքո։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b951d4e-7fab-4abf-80ab-49bfb7dfe402  

Ծածկագիր. BRPL20200117002 

Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է տեքստիլ բնական մանրաթելից, փնտրում է 
առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ 

 

Իսպանական ընկերությունը, որն ընտանեկան արհեստագործական բիզնես է, հիմնադրվել 
է 1854 թվականին Պոլենսայում (Մայորկա) և զբաղվում է  մայորկյան գործվածքների 

mailto:info@eenarmenia.am
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արտադրությամբ, որը լավ հայտնի է «Փողկապի գործվածքներ» անվամբ։ Ընկերությունը 
պահպանում է գործվածքների և արտադրանքի միջերկրածովյան հատկանիշները և հատուկ 
հոգ է տանում գործվածքների պահպանման, նորարարության և կատարելագործման 
մասին:Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f445bcef-38db-4a0f-beaf-075e45af5683  

Ծածկագիր. BOES20200506001 

Լիտվայում գտնվող  ընկերությունը, որն արտադրում է տնային տեքստիլ բնական բրդից և 
բամբակից, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է ենթապայմանագրային և 

արտադրական համաձայնագրեր  
 

Ֆիննական կապիտալով Լիտվայում հիմնված ընկերությունը մասնագիտացած է 
բարձրորակ բրդե և օրգանական, ռեգեներացված բամբակյա տեքստիլի (վերմակներ, 
ծածկոցներ, ծրարներ և այլն) արտադրության ոլորտում։ Ընկերությունը հետաքրքրված է 
արտերկրում տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո բիզնեսի զարգացմամբ։ 
Այն պատրաստ է հանդես գալ իբրև ենթակապալառու կամ արտադրող։ 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79e6fe37-4656-4880-abce-93812065e0d3    

Ծածկագիր. BOLT20200310001 

 

Տեքստիլ արտադրող լեհական ընկերությունն առաջարկում է արտադրական 
հնարավորություններ հագուստի դիզայներներին՝ արտադրական կամ աութսորսինգային 

համաձայնագրերի ներքո։  

Լեհական ՓՄՁ-ն, որը երկրում  առաջատար հագուստ արտադրողներից է, տրամադրում է 
մի շարք ծառայություններ այն դիզայներներին, ովքեր ցանկանում են իրենց ապրանքանիշը 
նոր մակարդակի վրա բարձրացնել։ Ընկերությունը հագուստի արտադրության ոլորտում 
ունի շուրջ 30 տարվա փորձ և արտադրում է բարձրակարգ նորաձևության ապրանքանիշեր 
Եվրոպայում և Ճապոնիայում։ Ընկերությունը բաց է տրամադրելու կոմպլեքս դիզայն, 

mailto:info@eenarmenia.am
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մասնագիտացած է մետաքսի և այլ թանկարժեք կտորեղենի ոլորտում։ Ընկերությունը 
փնտրում է արտադրական և/կամ աութսորսինգային համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad433b6f-b649-426a-8794-f934533b900c  

Ծածկագիր. BOPL20200422001 

 
Արդյունաբերական կարի ծառայություններ մատուցող և մարտավարական հանդերձանքների 

արտադրությամբ զբաղվող լիտվական արտադրողը փնտրում է գործընկերներ՝ 
ենթապայմանագրային համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Լիտվական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձրորակ արդյունաբերական (ծանր - 
միջին քաշի գործվածքներ) կարի և պատվերով արվող ապրանքների արտադրության 
ոլորտում, ինչպիսիք են՝ պայուսակներ, ատրճանակի պատյաններ, ռազմական բնույթի մի 
շարք սարքավորումների և հրակայուն պաշտպանիչ հագուստի համար պատյաններ, 
փնտրում է գործընկերներ՝ ենթապայմանագրի հիմունքներով համագործակցելու 
նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4a96660-d138-4aa6-af01-0f7739f7b827  

     

Ծածկագիր. BOLT20200429001 

 

Շքեղ ներքնազգեստի, հարսանեկան, երեկոյան և բարոկկոյի զգեստների բուտիկ արտադրողը 
փնտրում է օտարերկրյա  դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

Լեհական բուտիկ ընկերությունը, որը մասնագիտացած է լյուքս դասի ներքնազգեստի, 
էլեգանտ և օրիգինալ հարսանեկան և երեկոյան, շքեղ բարոկկո զգեստների արտադրության 
ոլորտում, ցանկանում է միջազգային համագործակցություն հաստատել օտարերկրյա 
գործակալների և դիստրիբյուտորների հետ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d2d5860-ba5c-4965-87c3-374d806d3f2e  

Ծածկագիր. BOPL20190410004 
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Կարի ոլորտի լիտվական ընկերությունն առաջարկում է աշխատանքային հագուստ՝ 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Կարի ոլորտում գործող լիտվական ընկերությունն առաջարկում է աշխատանքային 
հագուստի արտադրության համար կարի ծառայություններ։ Հնարավոր ապրանքներն 
ընդգրկում են միջին ծանրության և ծանր աշխատանքային հագուստ (ինչպես՝ բիդ 
տաբատները, բաճկոնները, ժիլետները, դրսում կրելու բաճկոնները և այլն) և թեթև հագուստ 
(ինչպես վերնաշապիկները, շրջազգեստները,  կամ գոգնոցները, համազգեստի մասերը և 
այլն)։ Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցել արտադրական համաձայնագրերի 
ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d506d1f-b133-431e-bcaa-463b2231efb   

 

Ծածկագիր. BOLT20200428001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունը փնտրում է բրդյա վերմակներ արտադրող 

Շվեդական սկսնակ ընկերությունը  նպատակ ունի վաճառելու շվեդական բրդե վերմակներ։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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Օգտագործողների համար հիմնական առավելությունն է՝ որակյալ տնային տեքստիլ 
շվեդական դիմացկուն բրդից։ Պահանջվում է երկարակյաց և կայուն արտադրություն` 
բարձր հետագծելիությամբ: Ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրերի 
ներքո բրդյա վերմակի եվրոպական արտադրող: Սկզբնական շրջանում կտրվեն 
փոքրածավալ արտադրական պատվերներ։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02aeac05-4af8-48ae-9492-a723512b4cae  

Ծածկագիր. BRSE20200508001 

Մանկական փափուկ խաղալիք իրերի լատվիական արտադրողը փնտրում է արհեստական 
կաշվի և տեքստիլ գործվածքների միջազգային մատակարարներ՝ մատակարարման 

համաձայնագրի ներքո  համագործակցելու նպատակով։ 

Լատվիական ընկերությունը մասնագիտացած է երեխաների համար խաղի փափուկ իրերի 
արտադրության ոլորտում, ինչպիսիք են՝ կաղապարները, հավաքածուները, ճոճաթոռները, 
գնդիկների համար նախատեսված խորշերը, ներքնակները և այլն։ Ընկերությունը 
հետաքրքրված է իր բիզնես ցանցի ընդլայնմամբ, այդ իսկ նպատակով փնտրում է 
բարձրորակ արհեստական կաշվի և տեքստիլ գործվածքների միջազգային 
մատակարարներ։ Ընկերությունը պատրաստ է համագործակցել մատակարարման 
համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/503c9fe1-c5ee-4256-ad94-8c9b957fc965  
Ծածկագիր. BRLV20200429001 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Ռուսական արտադրողը փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի,  արտադրական կամ համատեղ ձեռնարկության 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռուսական ընկերությունը Մոսկվայից արտադրում է չոր ծակոտիներ պարունակող 
խառնուրդ և ոչ ավտոկլավացված գազաբետոն (NAC)` ջրին և սառնամանիքին դիմակայելու 
հատկությամբ, ինչպես նաև շինարարական արտադրանքներ, ինչպիսիք են՝ բլոկները, 
սալերը, պատերը, որոնք օգտագործվում են բնակելի և արդյունաբերական շենքերի 
կառուցման համար։ Ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն՝ տարածման 
ծառայությունների, արտադրական համաձայնագրերի կամ համատեղ ձեռնարկության 
ներքո։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5dd857c2-03de-4984-8d17-3523b89da603  

Ծածկագիր.  BORU20200425001 
 

 
 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է ալյումինե պատուհաններ, դռներ, կախովի 
պատեր և շարժական համակարգեր, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 
Ավելի, քան տաս տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող ժամանակակից 
արդյունաբերություն և ժամանակակից գործարան ունեցող ուկրաինական արտադրողը 
փնտրում է բիզնես գործընկերներ ամբողջ Եվրոպայում, ովքեր փնտրում են որակյալ 
ալյումինե կոնստրուկցիաներ և ալյումինե պատուհաններ, դռներ, կախովի պատեր և 
շարժական համակարգեր: Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում, 
ովքեր արտադրանքը կվաճառեն շինարարության ոլորտում գործող ընկերություններին: 

 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae299b7e-9083-45c3-a36a-44017f2c6e6d  

Ծածկագիր. BOUA20190408001 

Ուկրաինական ընկերությունն առաջարկում է մետաղական բեռնարկղեր՝ արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ուկրաինական ընկերությունը  մետաղական բեռնարկղեր արտադրող մեծ  
ընկերություններից է. բեռնարկղերը նախատեսված են շինարարական և պինդ թափոնները, 
գյուղատնտեսական բեռները, մետաղական և ապակյա ջարդոնները տրանսպորտային 
միջոցներով տեղափոխելու համար: Իր արտադրանքն ընդլայնելու նպատակով 
ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա գնորդներ՝ արտադրական  համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցելու համար։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8cba38e5-874f-4d9b-a65d-f71e6de70059  

Ծածկագիր. BOUA20181230003 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5dd857c2-03de-4984-8d17-3523b89da603
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae299b7e-9083-45c3-a36a-44017f2c6e6d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8cba38e5-874f-4d9b-a65d-f71e6de70059
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Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ բուխարիներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Լեհական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1988 թվականին, մասնագիտացած է 
էկոլոգիական ջեռուցման համակարգերի հետ պողպատյա բուխարիների արտադրության 
ոլորտում։ Ընկերության հիմնական արտադրանքը կոնվեկցիոն բուխարիներն են և ջրային 
համակարգով բուխարիները։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a098f13-5c4d-4e5b-80fe-b6436838faed  

 Ծածկագիր. BOPL20200325003 

 

 

Բուլղարական ընկերությունն ակտիվ կերպով փնտրում է միջազգային բիզնես գործընկերներ՝ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Բուլղարական ինժեներական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բիզնեսներին 
ծրագրային և ապարատային բաղադրիչների մատակարարման ոլորտում /ապրանքանիշի 
խելացի մոդուլային համակարգեր անվտանգության, մուտքերի վերահսկման, 
աշխատանքային ժամերի և ավտոմատացման համար/ իր  մասնավոր ապրանքանիշի 
ներքո, փնտրում է նոր, ավելացված արժեքով վերավաճառող-գործընկերներ՝ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո բարդ լուծումներ մատակարարելու նպատակով:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/364cbd92-6756-4044-9a55-a939d99646d0  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a098f13-5c4d-4e5b-80fe-b6436838faed
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/364cbd92-6756-4044-9a55-a939d99646d0
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ծածկագիր.  BODE20200324001 

 

Կաղապարներ արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է միջազգային 
համագործակցություն՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1991 թվականին, մշակում և արտադրում 
է ձուլման կաղապարներ, շտամպներ, կատարում է ձուլման և մետաղական աշխատանքներ 
մի շարք արդյունաբերությունների համար, ներառյալ՝ ավտոմոբիլային, կահույքի և 
կահույքի կցամասերի, շենքի և շինարարության, բժշկության, գյուղատնտեսության (ագրո-
արդյունաբերական համալիր), մանրածախ վաճառքի ոլորտներում: Ընկերությունը 
փնտրում է միջազգային գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրեր հաստատելու 
նպատակով։     

Ծածկագիր. BOUA20200430001 

 

Լեհական մասնավոր ընկերությունը, որն ունի նուո-հաու՝ էլեկտրահաղորդման 
արդյունաբերության ոլորտում, փնտրում է էլեկտրահաղորդման արդյունաբերության հետ 

կապված ապրանքների արտադրողներ և մատակարարներ: 

Լեհական ընկերությունը, որը տրամադրում է հատուկ շինարարական ծառայություններ 
էլեկտրահաղորդման արդյունաբերության ոլորտում, փնտրում է էներգետիկ բաղադրիչներ 
հատուկ պարամետրերով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11f06c70-7eca-4e1a-8bd5-9b6b3011fe23  

 Ծածկագիր.  BRPL20200422001 
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Խորվաթական ՓՄՁ-ն գործընկեր է փնտրում՝ ներկայացնելով Eurostars նախագծի առաջարկը 
մասնագիտացած վեբ-հարթակի մշակման վերաբերյալ 

Խորվաթական սկսնակ ընկերությունը, որը փորձ ունի հաջողակ ինտերակտիվ 
հարթակների մշակման ոլորտում, նախապատրաստում է Eurostars-ի առաջարկ։ 
Ընկերությունը մշակում է անձնական բժշկական փաստաթղթերի արխիվացման 
նորարարական կոնցեպտ և կառավարման համար և փնտրում է գործընկեր՝ 
հետազոտության արդյունքների հիման վրա պորտալը նոր գործառույթներով թարմացնելու 
նպատակով։ Հնարավոր գործընկերներ կարող են լինել  ՓՄՁ-ները և հետազոտական 
ինստիտուտները կամ համալսարանները, որոնք փորձ ունեն առողջապահության 
հետազոտության ոլորտում։  

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է խառատահաստոցներ, փնտրում է մետաղից 
պատրաստված տարբեր ապրանքների հուսալի մատակարարներ, որոնք անհրաժեշտ են 

խառատահաստոցների արտադրության համար 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է մոդեռնիզացված ունիվերսալ պտուտակային 
խառատահաստոցներ, փնտրում է հուսալի մատակարարներ տարբեր բարձրորակ  
ապրանքների համար (մետաղական գնդերիթ, պնդօղակներ, պտուտակներ, փորակներ և 
առանցքակալներ), որոնք կիրառվում են խառատահաստոցների արտադրության մեջ: 
Ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն՝ փոխշահավետ մատակարարման 
համաձայնագրերի ներքո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/852e52ce-41d8-45ee-a25a-45a1b2c0dab  

Ծածկագիր.  BRRU20200213005 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/caa85638-60ed-499a-aa6d-25f749464480  

Ծածկագիր. RDHR20200415001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իսպանական ընկերությունը մշակել է ծրագիր, որը հիմնված է արհեստական ինտելեկտի 
տեխնոլոգիայի վրա և փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Իսպանական ընկերությունը ոլորտների լայն շրջանակի համար մշակում է հատուկ 
նպատակների համար հարմարեցված ծրագրակազմ՝ հիմնված արհեստական ինտելեկտի ու 
տեսողական լուծումների վրա։ Ընկերությունը մշակել է ծրագիր՝ հիմնվելով արհեստական 
ինտելեկտի վրա, որի նպատակն է սերմնահեղուկի մորֆոլոգիայի և շարժունակության 
վերլուծությունը։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ այդ ծրագրի համար, որոնք 
նաև կարող են ներգրավվել առևտրայնացման ռազմավարության ոլորտում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5cfde53-c8d7-44f1-ab57-7df8cac7ba45  

Ծածկագիր. BOES20200504001 

Իտալական ծրագրային ապահովման ոլորտի ընկերությունը փնտրում է գործակալներ՝ 
բանջարեղենի տնկարանների համար նախատեսված առաջին ինտեգրված կառավարման 

ծրագրի համար 

Ծրագրավորման ոլորտի ընկերությունը, որը գտնվում է Իտալիայում, այգեգործության 
ոլորտի փորձագետների հետ համագործակցությամբ մշակել է ծրագրային նորարարական 
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կառավարման համակարգ՝ բանջարեղենի տնկարանների համար։ Ընկերությունը փնտրում 
է գործակալներ, որոնք փորձ ունեն ծրագրային լուծումներում, ինչպես նաև՝ լավ զարգացած 
պայմանագրեր գյուղատնտեսության ոլորտում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afaefba8-8bcf-4944-8353-f3a708d6d976      

     Ծածկագիր. BOIT20200326001 

Լիտվական ընկերությունը, որը մշակում է համակարգային լուծումներ հասարակական 
վայրերի հաճախորդների համար, փնտրում է գործընկերներ` տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Լիտվական ընկերությունը, որը մշակում է ծրագրային ապահովման բարդ լուծումներ 
հանրային ծառայությունների ոլորտի հաճախորդների համար, ինչպիսիք են՝ 
վարչարարությունը,  ֆինանսները, հարկերը, առողջապահությունը, տրանսպորտը, 
պաշտպանությունը և անվտանգությունը, փնտրում է գործընկերներ՝ ենթապայմանագրային 
համագործակցության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37533d2a-3bff-4be3-b12d-8cef68f8059a  

  Ծածկագիր. BOLT20200507001 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Չեխական ընկերությունը փնտրում է նոր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նորարարական 
ապրանքներ՝ իր տարածման ցանցով տարածելու նպատակով 

Չեխական հայտնի ընկերությունը փնտրում է նոր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
նորարարական ապրանքներ, որոնք կիրացնի՝ օգտագործելով միջազգային վերավաճառքի 
իր ցանցը: Ցանցը փորձառու է օպտիկական սարքերի (արդյունաբերական տեսախցիկների 
և 3D սկաներների) մարքեթինգի/տարածման ոլորտում: Այդպիսով,  փոքր և միջին 
ձեռնարկությունները, որոնք որոնվում են, պետք է ունենան նորարարական 
արտադրատեսակներ, որոնք համապատասխանում են մատակարարման այս ցանցին։ 
Համագործակցությունը կլինի տարածման կամ անգամ համատեղ ձեռնարկության 
համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ceacc119-9036-40ce-8629-a549dcd3bff7  

  Ծածկագիր. BRCZ20200505001 
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Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 
 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռուսական ընկերությունը, որը զբաղվում է մաշկի նորարարական խնամքի միջոցների 
արտադրությամբ, փնտրում է օտարերկրյա դիստրիբյուտորներ  

 

Տոմսկի տարածաշրջանում գործող ռուսական նորարարական ընկերությունը մշակում և 
արտադրում է մաշկի, մարմնի և մազերի խնամքի միջոցներ. բոլոր ապրանքները ստեղծվում 
են առանց քիմիական սինթեզվող բաղադրիչների։ Արտադրության մեջ ընկերությունն  
օգտագործում է այնպիսի եթերայուղեր, ինչպիսիք են՝ յուղը, վարդի ծաղկաթերթը, մեղրը և 
տարբեր բուժիչ ծաղիկներ և խոտաբույսեր: Ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա 
գործընկերներ՝ ծառայությունների մատուցման կամ առևտրային գործակալության 
համաձայնագիր հաստատելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2593aef3-db9a-4058-9421-1a99485e3c6e  

Ծածկագիր. BORU20200425002 

Իտալական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ/գործակալներ բամբակյա 
արտադրանքի  և արտոնագրված  համաշխարհային նորույթների համար․ չոր 

դիմահարդարման մաքրող միջոցներ (անձեռոցիկ) և ակտիվացված ջուր արտադրողներ 

Բրդյա/չոր բամբակյա  դիմահարդարման մաքրող անձեռոցիկ արտադրողը 
մասնագիտացած է գեղեցկության, բժշկական, առողջապահության, մանկական 
ոլորտներում։ Վերջերս ընկերությունը պատենտավորել է նոր տեխնոլոգիա 
դիմահարդարման մաքրման համար, որը  100% բնական է։ Անձեռոցիկը հիպոալերգեն է, 
կլինիկական և ակնաբուժական առումով՝ փորձարկված, հարմարավետ և իսկական 
գեղեցկության վերականգնման միջոց, քանի որ այն ազատում է ակտիվ բաղադրիչներ, 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2593aef3-db9a-4058-9421-1a99485e3c6e


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 

 
 

որոնք հոգ են տանում մաշկի մասին` պարզապես ավելացնելով դրա վրա մի քիչ ջուր: 
Կազմակերպությունը փնտրում է առևտրային գործակալության կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d3c15ff-aa4c-403f-a957-92c731c9eec6  

     Ծածկագիր. BOIT20200417001 

 

Իսրայելյան ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է կոսմետիկայի  ոլորտին վերաբերող 
տեխնոլոգիական և փոքր էլեկտրական սարքավորումների ոլորտում, փնտրում է 

ներկայացուցիչներ և դիստրիբյուտորներ 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կոսմետիկայի/գեղեցկության/խնամքի 
էլեկտրական սարքերի արտադրության ոլորտում, մշակել է հակատարիքային 
ներգործություն ունեցող նորարարական սարք: Առավելությունները ներառում են՝ մեծ 
արդյունավետությունը, երկարատև արդյունքները և օգտագործման հեշտությունը (միայն 
շաբաթը մեկ անգամ): Թիրախային գործընկերներ կարող են լինել 
ներկայացուցիչները/դիստրիբյուտորները լոկալ շուկայում, որոնք կոսմետիկայի ոլորտում 
կիրառվող փոքր էլեկտրական  սարքավորումների կիրառման ոլորտում 
գիտելիքներ/կապեր ունեն։ Ընկերությունը փնտրում է առևտրային 
գործակալության/տարածման համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d59a35ab-0be7-47ea-9f04-c42ce4ae69af  

  Ծածկագիր. BOIL20181002001 

 

 
 

Առողջապահություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ուկրաինական դեղագործական ընկերությունը փնտրում է գործընկերություն՝ տարածման 
ծառայությունների շրջանակներում 

Ուկրաինական ընկերությունն արտադրում է սննդային հավելումներ, որոնք մշակվում են 
նորարարական հետազոտության և նոր գիտական ակտուալության հիման վրա։ 
Տեխնոլոգիաների և դեղաբույսերի օգտագործումը նշանակում է, որ ֆորմուլաներն ի վիճակի 
են բավարարել մարդկանց առողջական կարիքները։ Ընկերությունը փնտրում է 
գործակալներ՝ արտադրանքը առևտրային գործակալության կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո ներկայացնելու համար։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d88bf0ec-119e-40ca-ae90-169a48aadfac  

Ծածկագիր. BOUA20200428001 

COVID-19: Լեհական դեղագործական ընկերությունն առաջարկում է ապրանքներ՝ 
նախատեսված իմունային համակարգը ինֆեկցիաների դեմ բարձրացնելու համար 

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է առանց դեղատոմսի դեղերի և դիետիկ 
հավելումների հոսքագիծ՝ նախատեսված իմունային համակարգը ինֆեկցիաների դեմ 
բարձրացնելու համար։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ և առաջարկում է 
համագործակցություն՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

   Ծածկագիր.BOPL20200505002 

Խորվաթական ընկերությունը տարածման ծառայությունների և/կամ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո առաջարկում է օրգանական դիետիկ հավելում, 

որը նպաստում է իմունային համակարգի խթանմանը 

Խորվաթական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2013 թվականին և մասնագիտացած է 
բնական ապրանքների արտադրության ոլորտում, որոնք ուղղված են առողջ ապրելակերպի 
և տարբեր հիվանդությունների կանխարգելմանը, մշակել է բարձրորակ սննդային 
հավելանյութ՝ օգտագործելով նորարարական բանաձև: Ապրանքները հիմնված են այծի և 
մատակի (էգ ձի) կաթի վրա և խթանում են իմուն համակարգը։ Ընկերությունը փնտրում է 
գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03f4013a-1dd7-4831-94cd-cd1abcfd3086  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d88bf0ec-119e-40ca-ae90-169a48aadfac
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Ծածկագիր. BOHR20200402001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է դեղագործության և սննդային հավելումների 
ոլորտում, փնտրում է արտադրողներ, ովքեր ցանկանում են մուտք գործել լեհական շուկա՝ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

Լեհական դեղագործական ընկերությունը, որը գործում է իբրև առևտրային գործակալություն, 
առաջարկում է տարածման ծառայություններ օտարերկրյա ընկերություններին, ովքեր 
ցանկանում են մուտք գործել Լեհաստանի դեղագործական և սննդային հավելումների շուկա 
իրենց արտադրատեսակներով։ Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցություն՝ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a7a2e7b-8cd5-408d-a2a9-da3ca7e47e72  

Ծածկագիր. BRPL20200415001 

 

 Այլ ոլորտներ 
  

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բնական կոսմետիկայի  և առողջ սննդի 

արտադրության ոլորտում, փնտրում է օտարերկրյա դիստրիբյուտորներ  

Ռուսական գիտական արտադրական ընկերությունն արտադրում է բնական կոսմետիկա 
(գելեր, շամպուններ, քսուքներ և այլն) և առողջ սնունդ (փաթիլներ, դոնդող, կտավատի յուղ, 
օրգանական բարեր, ապուրներ և այլն)։ Ընկերությունը փնտրում է հուսալի օտարերկրյա 
գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր հատատելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50cc582c-9f9d-4518-918e-e2ce3063bfc0      

mailto:info@eenarmenia.am
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Ծածկագիր. BORU20200506001 

 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է կոսմետիկա, բժշկական սարքավորումներ և 
սննդային հավելումներ, փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր 

Լեհական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է մասնավոր պիտակով բարձրորակ կոսմետիկայի, 
բժշկական սարքավորումների և դիետիկ հավելումների արտադրության ոլորտում, 
փնտրում է նոր ենթակապալառուներ։ Ընկերությունն ունի ժամանակակից արտադրական 
գործարան՝ զինված բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով և հիգիենիկ պահանջներին 
համապատասխան։ Ընկերությունն առաջարկում է համապարփակ ծառայություններ՝ 
ապրանքի գաղափարից, նորարարական բաղադրատոմսի և տեխնոլոգիայի մշակումից 
մինչև դրա արտադրություն, համապարփակ թեստեր և զանգվածային արտադրություն: 
Ընկերությունն ակնկալում է արտադրական համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d6076fd-6eda-4ee3-b57d-f297b7eee32c  

 

Ծածկագիր. BOPL20200406003 

 

Կահույք արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է առևտրի միջնորդներ 

Ուկրաինական ընկերությունն ունի երկու ենթաբրենդներ․արտադրում է ալյումինե դռներ 
առանց շրջանակների և լավ նախագծված խոհանոցի կահույք։ Ընկերությունը հետևում է, որ 
վերջնական արտադրանքը համապատասխանի հաճախորդի նախագծին։ Բոլոր 
ապրանքները  3D մոդելավորված են  և CNC արտադրված։ Շնորհիվ այդ տեխնոլոգիայի՝ 
դիզայներները հիանալի կերպով հարմարեցնում են ցանկացած նախագիծ առկա 
շինարարական հիմքին։ Ընկերությունը նպատակ ունի երկարաժամկետ միջնորդավորման 

mailto:info@eenarmenia.am
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պայմանագիր կնքել հնարավոր գործընկերների հետ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8cb650af-0412-4875-ac5d-0e1f2a6a5dc7  

Ծածկագիր. BOUA20200508001 

 

Շվեդական ընկերությունն առաջարկում է խոնավազերծման ապրանքներ և փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ  

Շվեդական օդի բարելավման ոլորտում գործող ընկերությունը մշակում և արտադրում է 
խոնավազերծման ապրանքներ բոլոր եղանակների համար և փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ։ Ընկերությունն արտադրում է խոնավակլանիչ պատենտավորված 
տեխնոլոգիա, որը կոչվում է ջերմ խտացում։ Ընկերությունը փնտրում է մատակարար 
հանդիսացող գործընկերոջ, ով գործում է օդափոխման և ջրային արդյունաբերության 
ոլորտում և կարող է համագործակցել գործակալության կամ տարածման պայմանագրերի 
ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/071bde65-ce95-4893-ae0a-18ca6c96fac3  

Ծածկագիր. BOSE20200505001 

 

Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է պլաստիկ խոհանոցային կահավորանք և 
նստարաններ, փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ  

Պլաստիկ արտադրող թուրքական ընկերությունը մասնագիտացած է ստադիոնների 
նստատեղերի, այգիների և այլ պլաստիկ կահույքի արտադրության ոլորտում։ Իր 
արտահանման պոտենցիալը խթանելու, ինչպես նաև վաճառքի նոր շուկաներ գտնելու 
համար ընկերությունը փնտրում է վաճառքի գործընկերներ իր արտադրանքի համար՝ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8cb650af-0412-4875-ac5d-0e1f2a6a5dc7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/071bde65-ce95-4893-ae0a-18ca6c96fac3


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/ 

24 

 
 

տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6778a1f1-1c05-4b59-b53e-3613370901f7     

Ծածկագիր. BOTR20190510001 

 

Թվային տպագրության ծառայություններ բնական կտորեղենի վրա Լիտվայում 

Լիտվական ընկերությունը տրամադրում է թվային տպագրական ծառայություններ բնական 
կտորեղենի վրա, ինչպիսիք են՝ վուշը, բամբակը և վիսկոզան և փնտրում է 
համագործակցություն՝ առևտրային գործակալների և հաճախորդների հետ, ովքեր ունեն 
կարիք ունեն կտորեղենի վրա տպագրության և կհամագործակցեն արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOLT20190521001 

 

 

Կահույք արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է արտադրական 
համաձայնագրեր 

Ընկերությունը Ուկրաինայից, որը զբաղվում է տարբեր տիպի կահույքի արտադրությամբ, 
առաջարկում է փայտյա մասեր կահույքի համար՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f2facc6-c3dc-43f8-bb91-0afc19615772  
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Ծածկագիր. BOUA20200504002 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Զարդեր արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է հումքի մատակարարներ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է Սվարովսկի քարերից և մարգարիտներից 
արծաթյա զարդեր, փնտրում է հումքի մատակարարներ․գնդերիթ, պնդoղակներ, քորոցներ 
բիսերներ, կիսաթանկարժեք քարեր (մշակված մարգարիտներ, թանկարժեք քարեր և այլն)։ 
Ընկերությունը ցանկանում է գտնել միջազգային բիզնես գործընկերններ, ովքեր հումք 
կմատակարարեն՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11dcc292-b0d1-4035-81cd-3d67a21674fd  

Ծածկագիր. BRRO20181026001 
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Պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է նոր գործընկերներ՝ առաջարկելով լուծումներ 
էներգետիկ կառավարման համար առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո 

Պորտուգալական ՓՄՁ-ն, որը 18 տարվա փորձ ունի՝ վերջնական սպառողին/ներդրողին 
առաջարկելով տեխնիկական վերլուծության, դիզայնի, խորհրդատվական ծառայություններ  և 
շինություններում, արդյունաբերություններում ու լոգիստիկ ոլորտում: Ընկերությունն 
ապահովում է էներգետիկ կառավարման իրականացում, փնտրում է նորարարական 
ապրանքներ (հսկող սարքավորում և ծրագրաշար, տվիչներ և չափիչ սարքեր)՝ դրանք իր 
առաջարկվող պորտֆելում ավելացնելու նպատակով։ Ընկերությունը փնտրում է անհատ 
անձանց՝ առևտրային գործակալության համաձայնագիր հաստատելու համար։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d922c1f2-d11e-42d1-bd7b-9a6a0cbfc4be  

Ծածկագիր. BRPT20200427001 

Հունական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է օդափոխման և ֆիլտրման սարքավորումների 
ոլորտում, փնտրում է ասինխրոն էլեկտրական շարժիչներ և օդափոխվող 

ջերմափոխանակիչներ արտադրողներ 

 

Հունական ընկերությունը, որն արտադրում է կենտրոնախույս օդափոխիչներ, ընդլայնել է իր 
գործունեությունը՝ զբաղվելով նաև ապրանքների վերամշակմամբ. աքսեսուարներ, որոնք 
ապահովում են օդափոխման և օդորակման տարածքում ծրագրերի իրագործումը։ 
Ընկերությունը փնտրում է ասինխրոն էլեկտրական շարժիչներ և օդափոխվող 
ջերմափոխանակիչներ արտադրողներ։ Համագործակցությունը կլինի մատակարարման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcde2e7e-36ab-411d-9153-a97c890e104f   

   Ծածկագիր. BRGR20200424001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

 Կոյուղու մաքրման նորարարական ջերմաքիմիական գործընթաց 

Գերմանական ընկերությունն առաջարկում է եզակի արտոնագրված գործընթաց՝ 
կենսազանգվածից ֆոսֆատները տարանջատելու և CO2 չեզոք էներգիայի պաշարների 
արտադրության համար: Գործընթացը ծախսարդյունավետ է և մնացորդային նյութեր չի 
թողնում: Գործընկերներ են որոնվում լիցենզավորման, առևտրային համաձայնագրերի 
համար՝ տեխնիկական աջակցության կամ տեխնիկական համագործակցության 
համաձայնագրերի ներքո։   

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98f87900-3352-4531-b8a2-f9c1d281609  

Ծածկագիր. TODE20200508001 
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Սիսեռի նոր տեսակների մշակում  

Հետազոտական խումբը Իսպանիայից գործում է սիսեռի նոր տեսակների մշակման 
ոլորտում և մշակել է օգտակար բուսական նյութեր գենետիկական ուսումնասիրությունների 
համար՝ կապված ծաղկման ժամանակով, աճի հակումով, սերմերի չափսերով, կրկնակի 
պատիճով և ասկոչիտայի պայթյունով, ֆուսարիումի և փչանալու նկատմամբ 
դիմակայությամբ, որն ունի կիրառություն գյուղմթերքի ոլորտի և առողջ սննդակարգերի 
մեջ: Հետազոտական խումբը փնտրում է ընկերություններ, որոնք գործում են սերմերի 
ոլորտում՝ տեխնիկական աջակցությամբ ֆինանսական կամ լիցենզային համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dd3df54-1de7-4ba1-b78a-e59db3052b09      

Ծածկագիր. TOES20200305001 

 

 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Տեխնոլոգիական լուծումներ, որոնք թույլ են տալիս պահպանել անվտանգ գործառույթի 
ընթացակարգերը, ներառյալ սոցիալական հեռավորությունը շինարարական վայրերում՝ 
կապված  COVID-19 համաճարակի հետ: 

Շոտլանդիայում (Միացյալ Թագավորություն) հիմնված հասարակական ֆինանսավորմամբ 
գործող կազմակերպությունը, որը համագործակցում է շրջակա միջավայրի ոլորտի 
ընկերությունների հետ, փնտրում է տեխնոլոգիայի վրա հիմնված լուծումներ, որոնք կօգնեն 
պահպանել անվտանգ գործառույթները շինհրապարակներում, ներառյալ՝ ապահով 
հեռավորության վրա աշխատանքը։ Առավել լավ կլինի, եթե այդ լուծումները ներառեն նաև 
այլ առանձնահատկություններ՝  անվտանգ գործառնությունների կառավարմանն աջակցելու 
համար։ Կազմակերպությունը փնտրում է հետազոտական կամ տեխնիկական, կամ 
առևտրային համաձայնագրեր՝ տեխնիկական աջակցությամբ։  

  https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78e5078e-6d98-496d-8d98-15a56cc0635e  

Ծածկագիր. TRUK20200506001 

Ընկերությունը բարձրավոլտ մալուխի ջերմաստիճանի չափման համար փնտրում է 
փորձարկման մեթոդ և (կամ) սարքավորումներ 

Հունական ընկերությունը, որը Եվրոպայում ամենամեծ արտադրողներից մեկն է, արտադրում 

mailto:info@eenarmenia.am
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է բարձրավոլտ մալուխներ։ Ընկերությունը փորձում է որոշել մալուխային 
ամբողջականության մակարդակը`գնահատելով դրանց ջերմաստիճանը լարման տակ: 
Ընկերությունը փնտրում է տեխնոլոգիական լուծում՝ բարձրավոլտ մալուխների 
ջերմաստիճանը 0-ից 150 աստիճան ցելսուսում չափելու համար։ Ընկերությունը փնտրում է 
լաբորատորիաներ կամ ընկերություններ տեխնիկական համաձայնագրերով առևտրային 
համաձայնագրերի համար կամ տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր՝ 
կախված առաջարկվող լուծման պատրաստման մակարդակից: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a7b1048-83b9-47d2-ac40-fd2bfadd3d49 ։   

      Ծածկագիր. TRGR20200408001 
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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 հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին 
կայանալիք միջոցառումները։ 
 
 
 

Հուլիս 

 

Օգոստոս 

13/07/2020 Online EEN Brokerage Event "Technology & Business Cooperation Days"                                                                                                        

Հաննովեր (Գերմանիա) 

Hannover Messe 2020 Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի կողմից 

կազմակերպվող համագործակցության հաստատման միջոցառումը կկայանա 

վիրտուալ։ Կկազմակերպվեն երկկողմանի օնլայն հանդիպումներ: 

Համագործակցության հասատման միջոցառումն առաջարկում է ՓՄՁ-ներին և 

հետազոտական կազմակերպություններին հնարավորթյուն՝ հանդիպելու և 

գտնելու գործընկերներ առևտրային և տեխնոլոգիական-հետազոտական 

համաձայանգերի ներքո ։  

https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/  

13/07/2020 eHealth Match 2020                                                                                                                        
Գյոթենբուրգ (Շվեդիա) 

mailto:info@eenarmenia.am
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
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Սեպտեմբեր 

Այս միջոցառումը լավ հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալու 

առողջապահական ոլորտի վերջին նորություններին, ստեղծելու կապեր և 

կարծիք ձևավորելու առողջապահական ոլորտի  հետգա զարգացումների 

վերաբերյալ։ 

https://ehealth-match-2020.b2match.io/  

09/09/2020 Brokerage Event during Dublin Tech Summit 2020                                                                                                                  
Դուբլին (Իռլանդիա) 

Այս կոնֆերանսը երկօրյա գլոբալ միջոցառում է, որը գտնվում է եվրոպական 

տեխնոլոգիական ոլորտի  ուշադրության կենտրոնում։   

Համագործակցության հաստատման միջոցառումների հղումը․  

https://dublin-tech-summit.b2match.io/  

10/09/2020 Riga Food Brokerage Event 2020                                                                            
Ռիգա (Լատվիա) 

Riga Food Brokerage Event 2020 համագործակցության հաստատման 

միջոցառումը ընկերություններին հնարավորություն է ընձեռում գտնելու նոր 

գործընկերներ և բիզնես հնարավորություններ սննդի ոլորտում, ինչպիսիք են՝ 

նոր տեխնոլոգիական փոխանցումը, առևտրային համաձայնագրերը, 

հետազոտական և մշակման աջակցությունը։ 

Թիրախային լսարան․ 

* Փոքր և միջին ձեռնարկությունները (առաջարկում կամ փնտրում են նոր 

տեխնոլոգիաներ) 

mailto:info@eenarmenia.am
https://ehealth-match-2020.b2match.io/
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ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ _ SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) 

SES ծրագրի առավելությունները 

➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում 

➢ Ծառայությունների մատուցման, արտադրական գործընացի բարելավում, 

օպտիմալացում 

➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում 

➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում 

➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար 

➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն 

Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից 

➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից 

➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները 

➢ Կրթական ձեռնարկությունները 

➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

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

դրամ որպես գրպանի փող։ 

* Նորարարական սննդի տեխնոլոգիաների հետզոտողներն ու մշակողները։  

https://rigafood2020.b2match.io  
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

Հարգելի գործարար, 
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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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