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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 
 

Սառեցված սննդամթերքի մատակարարը Սինգապուրից փնտրում է եվրոպական գործընկերներ` 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

Սինգապուրյան ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին, Սինգապուրում սառեցված 

սննդամթերք մատակարարող ընկերություն է: Ընկերությունը մասնագիտացած է Սինգապուրին, 

ինչպես նաև Հարավարևելյան Ասիայի տարածաշրջանին սառեցված սննդամթերքի լայն 

տեսականի մատակարարելու գործում: Սինգապուրյան ընկերությունը փնտրում է եվրոպական 

գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7205edd-14da-4a34-80e9-57f9e8fd426d   

 

Ծածկագիր. BOSG20200504004 

Տնական եղանակով ֆրանսիական սիդր արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ արտերկրում 

Ֆրանսիայի Բրիտանի տարածաշրջանում տեղակայված ընկերությունն արտադրում է տնական 

եղանակով պատրաստվող սիդր և խնձորի հյութեր: Նրանց բոլոր սիդրերն արտադրվում են 

ավանդական մեթոդներով, որպեսզի ստանան լավագույն տնական սիդրի համը: Այս արտադրողը 

հետաքրքրված է տարածման ծառայություների համաձայնագրով և/կամ առևտրային 
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գործակալության համաձայնագրով ՝ արտասահմանյան գործընկերների հետ համագործակցելու 

համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a39e7042-96c8-4429-8828-2c0c2cd34e2a   

 Ծածկագիր. BOLT20200401001 

Լիտվական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է նորածինների և երեխաների համար 

օրգանական սննդի արտադրության ոլորտում, փնտրում է առևտրի միջնորդ 

Նորածինների և մանուկների համար բարձրորակ և օրգանական սնունդ (շիլա և խյուս) 

արտադրող լիտվական ընկերությունն առաջարկում է իր արտադրանքը հնարավոր 

գործընկերներին: Ապրանքները ստեղծվել են մանկաբույժների հետ համատեղ և պարունակում են 

երեխաների համար անհրաժեշտ բոլոր բնական օգտակար նյութերը, վիտամիններ և այլ 

արժեքավոր սննդանյութեր: Ընկերությունը ցանկանում է գտնել գործընկերներ, որոնց հետ 

կաշխատի առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 

ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03c5864d-b771-471e-a3f8-b845ffeaf47e  

Ծածկագիր. BOLT202 00622002 

 

Խմելու համար նախատեսված վարդաջուր արտադրող բուլղարական ընկերությունը փնտրում է 

միջազգային համագործակցություն  

Բուլղարական ընկերությունը հիմնադրվել է Բուլղարիայի <<Վարդերի հովտի>> սրտում: Այն 

բնական և գազավորված ըմպելիք հանդիսացող վարդի ջրի հիմնական արտադրողն ու 

արտահանողն է: Խմելու վարդի ջուրը հարմար է ամենօրյա սպառման համար: Այն եզակի և 

նորարարական ապրանք է, որը միավորում է ժամանակակից և ավանդական մեթոդները` 

ժամանակակից մարդկանց կարիքները բավարարելու համար: Ընկերությունը ցանկանում է 

տարածել իր արտադրանքը <<մասնավոր պիտակի ներքո>> կամ համագործակցել համատեղ 

ձեռնարկության համաձայնագրի ներքո: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a39e7042-96c8-4429-8828-2c0c2cd34e2a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03c5864d-b771-471e-a3f8-b845ffeaf47e


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/ 

5 

 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34c9e207-847e-43d1-a379-5f4a5c438c7d   

Ծածկագիր. BOBG20200610001 

 

Պիեմոնտում գտնվող իտալական ընկերությունը փնտրում է շոկոլադի և հրուշակեղենի 

դիստրիբյուտորներ 

Իտալական Արևմտյան Ալպերում գտնվող երիտասարդ ընկերությունն արտադրում է Պիեմոնտ 

շոկոլադ և հրուշակեղեն, նաև առանց գլյուտեն, և փնտրում է դիստրիբյուտորներ ողջ Եվրոպայում, 

որոնք քաղցրավենիքի բուտիկների և սննդի սրահների հետ ունեն կոնտակտներ, մասնագիտացած 

են նուրբ և պրեմիում արտադրատեսակների ոլորտում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/598cba41-bb1e-4316-ac97-1702e4f5832e  

Ծածկագիր. BOIT20200612001 

 

 

Ուկրաինական արտադրողը, որը մասնագիտանում է տարբեր համերով կրուասանների 

արտադրության մեջ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ 

Գործարանը տեղակայված է Ուկրաինայի Իվանո-Ֆրանկիվսկ քաղաքում: Ընկերությունն 

առաջարկում է կրուասաններ տարբեր լցոններով` իրենց սեփական ապրանքանիշի կամ 

մասնավոր պիտակի ներքո: Ձեռնարկությունը փնտրում է սնունդ ներմուծողներ, մեծածախ 

առևտրով զբաղվողներ և դիստրիբյուտորներ, որոնք մասնագիտացած են «Արագ տեղափոխվող» 

սպառողական ապրանքների, հացաբուլկեղենի, քաղցրավենիքների և հրուշակեղենի` 

հյուրանոցներին, ավիաընկերություններին մատակարարելու ոլորտում, ՀոՌեԿա-ի մեծածախ  

առևտրի ոլորտում` տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության 

համաձայնագրի շրջանակներում համագործակցելու նպատակով: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52a21f1d-10ac-451c-b96a-587803c0b44d  
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Ծածկագիր. BOUA20190519001 

 

Էթիկական ՓՄՁ-ն, որը սուրճ է արտադրում, հյուրանոցների, ռեստորանների, սննդի (ՀոՌեԿա) 

ոլորտում փնտրում է դիստրիբյուտորներ: 

Սուրճի արտադրությամբ զբաղվող ՓՄՁ-ն Միացյալ Թագավորությունից, որն իր մեջ ներառում է 

ոչ միայն ավանդական աղացած և հատիկ սուրճի տուփեր, այլև առանձին-առանձին 

փաթեթավորված սրտի տեսքով սուրճի «պատիճներ», լուծվող շքեղ ըմպելիքի համար փնտրում է 

հյուրանոցների, ռեստորանների և սննդի (ՀոՌեԿա) ոլորտում գործող փորձառու 

դիստրիբյուտորներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79e38c51-8dd3-4d08-b469-2cff93937990   

 Ծածկագիր. BOUK20190703003 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 
Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է  ընկույզ, ձավարեղեն և սառը մամլման յուղեր, 

փնտրում է հումքի մատակարարներ: 

Ընկույզի, հացահատիկի և սառը մամլման յուղերի լեհական արտադրողը փնտրում է հումքի 

մատակարարներ` իր արտադրանքի համար: Մասնավորապես, նրանք փնտրում են այնպիսի 

ապրանքներ, ինչպիսիք են. 

- արևածաղիկ, 

- մանանեխի սերմ, 

- քունջութ, 
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- կամելինա (рыжик посевной), 

- չորացրած կոկոս, 

- դդմի սերմեր, որոնք աճում են առանց կճեպի, 

- ասպիրակ, 

- խորոված ցորեն, 

- ծիրանի կորիզ, 

- այլ հումքներ ` սառը մամլման  յուղի հազվագյուտ տեսակներ պատրաստելու համար: 

Համագործակցությունը կարող է լինել մատակարարման համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29384ee9-7d20-4941-be60-6f02151dba18  

Ծածկագիր. BRES20190513001 

Սննդի շուկայում գործող լեհական առևտրային ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

Սննդի ոլորտում գործող լեհական առևտրային ընկերությունը ցանկանում է կապեր հաստատել 

ԵՄ անդամ և ոչ անդամ երկրների սնունդ արտադրողների հետ, որոնք հետաքրքրված են լեհական 

շուկա արտահանել իրենց սննդամթերքը: Ընկերությունը սերտորեն համագործակցում է 

Լեհաստանի շուկայում մեծածախ և մանրածախ ցանցերի, ինչպես նաև ՀոՌեԿա ոլորտի և սննդի 

արտադրողների հետ: Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցություն` հիմնված առևտրային 

գործակալության և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի վրա: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a1b2909-42dd-420c-8078-6f3604bbbb38    

Ծածկագիր. BRPL20200214002 

Տեքստիլ արտադրություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Լեհական ՓՄՁ-ն ագրարային տեքստիլի ոլորտում ներգրավված առևտրային գործընկերներին 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո առաջարկում է համագործակցություն 

 

Տեքստիլի ոլորտի լեհական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է ագրարային տեքստիլի արտադրության 

մեջ, փնտրում է առևտրային գործընկերներ ամբողջ աշխարհում: Պորտֆելը  բաղկացած է ոչ 

հյուսված և հյուսված գործվածքներից, որոնք պատրաստված են կոճկապված պոլիպրոպիլենից և 

մեծ միջակայքի հաստության (17 - 150 գ / քմ) պոլիէթիլենից, հողային ծածկոցներից և պլաստիկ 

պարագաներից, որոնք օգտագործվում են այգիների և գյուղատնտեսության մեջ: Սեփական 

արտոնագրված կարի տեխնոլոգիայի շնորհիվ, ագրարային ոչ հյուսվածքների լայնությունը կարող 

է հասնել 1580 սմ-ի: Համագործակցությունը կլինի տարածման ծառայությունների համաձայնագրի 

ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3891a769-bbe4-4cde-8546-144cbe4cfca7  

Ծածկագիր. BOPL20200625001 

Ձեռագործ կաշվե պարագաներ արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է միջազգային 

բիզնեսի գործընկերներ՝ տարածման համաձայնագրերերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը մասնագիտացած է կաշվե պարագաների արտադրության մեջ, 

ներառյալ` ձեռնոցներ, պայուսակներ, դրամապանակներ և վզկապներ: Բոլոր ապրանքները կարող 

են հարմարեցվել գույնի, չափի, ձևավորման կամ փորագրման տեսանկյունից` ըստ հաճախորդի 

պահանջների: Ընկերությունը շահագրգռված է ընդլայնել իր հաճախորդների ներկայիս պորտֆելը, 

որպեսզի գտնի նոր միջազգային բիզնես գործընկերներ` տարածման համաձայնագրեր կնքելու 

համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57bfa5ee-842d-4900-8354-f15407b3f135   

Ծածկագիր. BORO20200609001 
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Տղամարդկանց և տղաների արտաքին հագուստի և կոստյումների արտադրության ոլորտում 

մասնագիտացած ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Տղամարդկանց և տղաների արտաքին հագուստի դիզայնի և արտադրության ոլորտում 

մասնագիտացած ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, որոնք շահագրգռված 

են կնքել տարածման ծառայությունների համաձայնագիր: Բոլոր ապրանքները պատրաստված են 

գերազանց խնամքով և լավագույն նյութերից, ոճը` դասականից մինչև ժամանակակից: 

Ընկերությունն արտադրում է պաշտոնական կոստյումներ, դպրոցական համազգեստեր, տարբեր 

տեսակի աշխատանքային հագուստ և այլն, նաև արդեն իսկ համագործակցում է եվրոպական 

գործընկերների հետ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d727f3f-d894-4bd3-9853-88dcc09489e8   

Ծածկագիր. BOUA20200609001 

 

COVID 19: Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է պաշտպանիչ մեկանգամյա 

օգտագործման օգտագործման հագուստ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է 

արտադրական ծառայություններ 

Լիտվական տեքստիլ արտադրող ընկերությունը մասնագիտացած է պաշտպանիչ միանգամյա 

օգտագործման հագուստի արտադրության մեջ` խալաթներ, արտահագուստ, բաճկոններ, 

գլխարկներ, դիմակներ: Ընկերությունը ձգտում է ավելի շատ արտահանել արտադրանքը 

արտասահման, ուստի փնտրում է առևտրի միջնորդներ` տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրով աշխատելու համար և հավանական գործընկերներին առաջարկում է նաև 

արտադրական համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/31cb476e-b22b-4834-8a95-0de0c4a2ceeb  

Ծածկագիր. BOLT20200609001 

 

 

Տեքստիլի ոլորտում գործող ուկրաինական ընկերությունն արտադրում է էքսկլյուզիվ կանացի 

հագուստ և փնտրում է գործընկերներ՝ դիստրիբյուտորներ և/կամ առևտրային գործակալներ և 

mailto:info@eenarmenia.am
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առաջարկում է արտադրական համաձայնագիր: 

Կանանց հագուստի մեջ մասնագիտացած ուկրաինական ընկերությունն արտադրում է 

հիմնականում կանանց զգեստներ, վերնաշապիկներ, կոստյումներ և վերնազգեստ: Ընկերությունը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ` արտասահմանում իր շուկայի 

մասնաբաժինը մեծացնելու համար: Ավելին, այն առաջարկում է արտադրական համաձայնագիր` 

գործընկերների կողմից պահանջվող նմուշներն արտադրելու համար:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3851d178-a128-452f-953a-bc460adfd975  

Ծածկագիր. BOUA20200525001 

 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ էկոլոգիապես մաքուր տեքստիլ և 

հիվանդանոցների և խնամքի տների համար նախատեսված աշխատանքային հագուստի համար 

Փոքր գերմանական ընկերությունն առաջարկում է էկոլոգիապես մաքուր մանրաթելերից և 

գործվածքից պատրաստված բժշկական աշխատանքային հագուստ (հիվանդանոցային, 

լաբորատոր բաճկոններ, տաբատներ, պոլո վերնաշապիկներ): Թափանցիկ արժեշղթան 

երաշխավորում է կայունություն և անվտանգություն: Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր 

գործընկերներ կամ առևտրային գործակալներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00cefccc-3066-4b22-9db9-125026eea2b7   

 

Ծածկագիր. BODE20200204001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

mailto:info@eenarmenia.am
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Իսպանական դիզայներական ընկերությունը գործընկեր է փնտրում՝ ջրամեկուսիչ աքսեսուար 

արտադրելու համար 

Իսպանական (բասկյան) դիզայներական ՓՄՁ-ն մշակել է անջրանցիկ պայուսակ: Այս 

աքսեսուարի հիմնական առավելությունն այն է, որ դրա չափը հիանալի հարմարեցված է 

մեքենայի բանալիների կամ տան բանալիների չափին: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, 

որոնք ունակ են պայուսակն արտադրել լիցենզայիոն կամ արտադրական պայմանագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7642005-76a3-4a7c-a351-3b0698f05095   

Ծածկագիր. BRES20200608001 

Ֆրանսիացի դիզայներ և քաշմիրե հագուստի դիստրիբյուտորը ցանկանում է համագործակցել 

եվրոպական տրիկոտաժի գործարանների հետ` արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Քաշմիրե  հագուստի առցանց վաճառքի ոլորտում մասնագիտացած ֆրանսիական ընկերությունը 

նախագծում է իր սեփական մոդելները: Այսօր արտադրանքն արտադրվում է Ասիայում, բայց 

ընկերությունը որոշել է  արտադրանքը տեղափոխել Եվրոպա: Այս է պատճառը, որ ընկերությունը 

որոնում է արտադրողներ, որոնք կարող են մասնավոր պիտակի տակ արտադրել քաշմիրե 

հագուստ: Համաձայնագրով կարող է որոշվել գործընկերոջից քաշմիրի մանվածք վերցնել, թե ոչ: 

Այս դեպքում դա կտրամադրի ֆրանսիական ընկերությունը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82678a2b-7416-4438-a06f-a43ba880f829   

 Ծածկագիր. BRFR20200615001 

 

 

Շինարարություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Մոդուլային շենքերի լեհական արտադրողը փնտրում է տարածման կամ առևտրային 

գործակալության համաձայնագիր: 

Լոուեր Սիլեսիայի շրջանի փոքր լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մոդուլային 

բնակելի և պահեստային շենքերի արտադրության ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 

գործակալներ եվրոպական երկրներից` իր  արտադրանքը միջազգային շուկայում տարածելու 

համար: Ընկերությունը շահագրգռված է երկարաժամկետ համագործակցություն հաստատել 

տարածման  կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7746e18a-6169-4fb6-9c68-83a35c97c35b 

Ծածկագիր.   BOPL20200602001 

 

 
Անշարժ գույքի ոլորտում գործող ռումինական ընկերությունը փնտրում է բիզնես գործընկեր` 

համատեղ ձեռնարկության կամ ֆինանսական համաձայնագրի ներքո բնակելի պասիվ տների 

համալիր կառուցելու նպատակով: 

 

Ռումինական ընկերությունը, որն աշխատում է շինարարության և անշարժ գույքի ոլորտներում, 

համատեղ ձեռնարկության  կամ ֆինանսական համաձայնագիր է փնտրում բիզնես գործընկերոջ 

հետ, որը պատրաստ է ներդրումներ կատարել Տրանսիլվանիայում տեղակայված բնակելի պասիվ 

տների համալիրի կառուցման գործում: 30 պասիվ տների կառուցման համար մատչելի հողամասը 

գտնվում է Սացելե քաղաքում, Բրասովից 10 կմ հեռավորության վրա, որը տնտեսական 

զարգացման և կարևոր տուրիստական տարածք է: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4fb90a6a-95e8-4e02-a3c1-38f8a4d7dfd8  

 

Ծածկագիր.  BORO20190607001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7746e18a-6169-4fb6-9c68-83a35c97c35b
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Հողը փորող սարքավորումների համար նախատեսված կտրող գործիքներ արտադրող ռուսական 

ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունը մասնագիտացած է երկրագործական տեխնիկայի համար 

նախատեսված ցանկացած նպատակով կտրող գործիքների, ցանցերի և այլ պահեստամասերի 

արտադրության և մատակարման ոլորտում: Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում՝ 

տարածման  ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո արտադրանքը շուկա բերելու 

նպատակով:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a465f546-ea0f-4cc9-b04c-b25fdde274b1  

Ծածկագիր.  BORO20200526001 

Գազի հայտնաբերման համակարգերի իսպանական արտադրողը փնտրում է գործակալներ և 

դիստրիբյուտորներ: 

Իսպանական ընկերությունը, որը նախագծում և արտադրում է ածխածնի երկօքսիդի և այլ 

թունավոր ու պայթուցիկ գազերի հայտնաբերման համակարգեր, փնտրում է գործակալներ և 

դիստրիբյուտորներ` արդյունաբերական տեղադրման և քաղաքացիական շինարարության 

ոլորտում գործող ինտեգրատորների և տեղադրողների շրջանում: Գործընկերոջից պահանջվում է 

իր արտադրանքը և ծառայությունները խթանել հատկապես ստորգետնյա ավտոկանգառներում և 

ճանապարհային թունելներում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/258c9666-5a61-4b56-917e-c9759ea6fb9d   

 

 Ծածկագիր.  BOES20200521002  

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է ներկառուցվող պղինձ-ալյումինե ջեռուցման 

կոնվեկտորներ և փնտրում է  դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունը մասնագիտացած է  պղնձա-ալյումինե ջեռուցման կոնվեկտորների 

արտադրության բնմագավառում: Կոնվեկտորները նախատեսված են մեծ ապակեպատ 

մակերեսներով սենյակների ջեռուցման համար` լողավազաններ, ջերմոցներ, առևտրի 

կենտրոններ, ավտոմեքենաների սալոններ, ինչպես նաև բնակելի տարածքներ: Ընկերությունը 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a465f546-ea0f-4cc9-b04c-b25fdde274b1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/258c9666-5a61-4b56-917e-c9759ea6fb9d
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման  ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78c19684-e9ed-424f-9de9-b8741a0ee20b  

Ծածկագիր.   BORU20200530002 

Ռուսական թիթեղագործական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ`  ենթապայմանագրային 

համաձայնագիր կնքելու համար 

Ռուսական արտադրական ընկերությունը մատուցում է թիթեղների վերամշակման 

ծառայություններ. լազերային կտրում, հալում, եռակցում և հավաքում: Այս ծառայություններն 

առավել հաճախ օգտագործվում են ճարտարագիտության, շինարարության և մետալուրգիայի 

ոլորտում: Ընկերությունը շահագրգիռ է գտնել հուսալի գործընկերներ` ենթապայմանագրային 

համաձայնագիր կնքելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fb57458-7a9a-43ea-8a4f-9ee4f8f05a70 

 Ծածկագիր.   BORU20200603001 

 

Ավտոմատ կայանման համակարգեր են որոնվում արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Անշարժ գույքի զարգացման ոլորտում մասնագիտացված լեհական ընկերությունը փնտրում է 

ավտոմեքենաների կայանման ավտոմատ համակարգեր` իր ընթացիկ և ապագա ներդրումների 

համար: Համագործակցությունը կլինի արտադրական համաձայնագրի տեսքով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/643f211e-1ec5-49ac-afed-d097f7176707  

  Ծածկագիր.   BRPL20190114001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78c19684-e9ed-424f-9de9-b8741a0ee20b
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Դանիական մատակարարող գործակալությունները որոնում են նորարարական և որակյալ 

տանիքի ծածկապատման ծածկերի մատակարար 

Դանիական ընկերությունը, որը գործում է որպես տեղական վաճառքի ներկայացուցիչ / վաճառքի 

հարթակ միջազգային մատակարարների համար, որոնք հարում են շինարարական և 

շինարարական արդյունաբերությանը, փնտրում է շինարարության և կառուցապատման համար 

բարձրորակ և CE- նշանավորված տանիքի երեսպատման / կոմպոզիտային ծածկերի նոր 

մատակարարներ: Ընկերությունն առաջարկում է մուտք գործել դանիական, և հնարավոր է նաև 

սկանդինավյան շուկաներ՝ կապալառուների ամուր ցանցի, ինչպես նաև վերավաճառողների 

միջոցով, մատակարարի համաձայնագրի ներքո համագործակցելու դեպքում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/630ce7cf-8117-4ffd-950a-744eec273fe4  

 Ծածկագիր.  BRDK20200219001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/630ce7cf-8117-4ffd-950a-744eec273fe4
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H2020-MSCA-IF-2020. Ընկերությունը HyperCards- ի նախագծման և զարգացման համար փնտրում 

է տվյալների կամ բիզնեսի վերլուծաբան (PhD) կամ հետազոտող՝ համակարգչային գիտության 

կամ հարակից ոլորտից, ով ունի մի քանի տարվա փորձ 

Գերմանական ՓՄՁ-ն մշակում է անհատականացված HyperIntelligenceCards, որը հիմնված է 

MicroStrategy- ի առաջատար տեխնոլոգիայի վրա: Տվյալների կամ բիզնեսի վերլուծաբան (PhD)/ 

համակարգչային գիտության կամ հարակից գիտության փորձառու գիտաշխատող է որոնվում՝ 

Հասարակայնության և Ձեռնարկությունների Մարի-Սկլոդովսկայա-Կյուրի գործողությունների 

անհատական կրթաթոշակների պանելում: Նա պետք է նպաստի HyperCards-ի հետագա 

ձևավորմանը և զարգացմանը, ինչպես նաև բարձրացնի ինտուիտիվ օգտագործողի փորձը և 

տվյալների ուսումնասիրությունը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f8c5426-1d45-456e-9b79-767c2801aa42  

Ծածկագիր. RDDE20200407001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իռլանդական ՓՄՁ-ն մշակել է տեսախցիկների կառավարման ծրագիր, և փնտրում է լիցենզային 

համաձայնագրեր 

Իռլանդական ընկերությունը մշակել է ծրագրային ապահովում, որի շնորհիվ ինտերնետային 

արձանագրությունների ֆոտոխցիկը (փակ շրջանային հեռուստատեսություն) վերածվում է 

ժամանակի դադարեցման և  նախագծի կառավարման տեսախցիկի` հատուկ շինարարության 

ոլորտի համար: Ժամկետը կորցրած տեսանյութերը և ուղիղ հոսքը հավաքում են տվյալները 

ինտերնետային արձանագրությունների ֆոտոխցիկից` նախագծի կառավարման տարբեր թիմերի 

համար և նախագծային թիմի համար տեղեկատվության մոդելավորում կառուցելու համար: 

Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում ` ցանկալի է շինարարության ոլորտից` լիցենզավորման 

համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

mailto:info@eenarmenia.am
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c22ec86-5555-4383-8942-aefbcf929424  

Ծածկագիր. BOIE20191213001 

Ռումինական տեխնոլոգիական ընկերությունը հաճախորդների համար հարմարեցված 

տեխնոլոգիա և ծառայություններ է առաջարկում գործունեության տարբեր բնագավառներում` 

աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո 

Ռումինական տեխնոլոգիական ընկերությունն առաջարկում է ապրանքների և ծառայությունների 

ինժեներիա, ինչպիսիք են՝ ՏՏ խորհրդատվությունը, արտադրանքի կառավարումը, վեբ և բջջային 

մշակումը, ծրագրային ապահովման վավերացումը և որակի ապահովումը, թիմերի 

ընդարձակումը: Ռումինական ընկերությունը գործընկերոջն առաջարկում է հարմարեցված 

լուծումներ և ՏՏ ոլորտի ծառայություններ, որոնք կարող են տեղակայվել ցանկացած երկրում՝ 

աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b9e8f81-59a6-4aa3-a90d-a800a08e357f  

     Ծածկագիր. BORO20200609004 

Ռուսական ընկերությունը մասնագիտացած է քաղաքային նախագծման մշակման և 

տեղեկատվական համակարգերի ոլորտում. Այն  գործընկերներ է փնտրում արտերկրում 

Ռուսական ընկերությունը զբաղվում է տեղեկատվական համակարգերի (աշխարհագրական 

տեղեկատվական համակարգեր) մշակմամբ, որոնք օգտագործվում են քաղաքային պլանավորման 

մեջ: Այն փնտրում է գործընկերներ արտերկրում՝ լիցենզիոն համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22d59e0a-630a-4fdd-bd8f-095bc53da81f 

Ծածկագիր. BORU20200619001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Գերմանական բակային կառավարման մասնագետը փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ 

ենթապայմանագրի ներքո իրենց խելացի բակային լոգիստիկ տեխնոլոգիաները տեղադրելու և 

սպասարկելու համար: 

Բակային կառավարման ավտոմատացված համակարգերում մասնագիտացված գերմանական 

ընկերությունը փնտրում է նման կամ հարակից ոլորտներում հուսալի եվրոպական 

գործընկերներ, որոնք կարող են իրականացնել գերմանական ընկերության արտադրանքը իրենց 

երկրում համապատասխան հաճախորդների համար: Հնարավոր գործընկերները պետք է 

իրականացնեն բակային կառավարման համակարգը և ապահովեն օժանդակ ծառայություններ 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերով: Գերմանական ընկերության բազմալեզու մոդուլային 

բակային կառավարման համակարգերը ներառում են ապարատային սարքավորումներ 

(ինքնաստուգում, բեռնատար զանգ, կշեռքներ և այլն) և ծրագրային փաթեթներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51cf905f-0f7f-4c83-885a-5dbab895ab72  

 

  Ծածկագիր. BRDE20200604001 

 

Կոսմետիկա 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Պրոֆեսիոնալ բնական խնամքի միջոցներ արտադրող լիտվական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է պրոֆեսիոնալ բնական խնամքի միջոցներ իր 

ապրանքանիշի ներքո, փնտրում է դիստրիբյուտորներ: Ընկերությունը կարող է առաջարկել 

ապրանքների լայն տեսականի՝ շամպուններ, մազերի դիմակներ/բալզամներ, ինչպես նաև 

մազերի ոճավորման ապրանքներ և գլխամաշկի խնամքի միջոցներ: Բոլոր ապրանքները 

պատրաստված են բնական բաղադրիչներից: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18f09d8e-33b5-4d1f-89a5-8aa0ce06f7ba  

  Ծածկագիր. BOLT20190513001 

 Հոլանդական մաշկի խնամքի ապրանքանիշը փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր 

արտադրանքի համար՝ նախատեսված հակատարիքային կոլագենի հավաքածուի համար՝ 

արտոնագրված բաղադրիչներով: 

Հոլանդական ՓՄՁ-ն մաշկի խնամքի միջոցներ արտադրող հաջողված ապրանքանիշ է, որը 

վաճառում է իր արտադրանքը Եվրոպայի շատ երկրներում՝ և՛ առցանց և՛ անցանց: 

Առաջատար արտադրատեսակներից մեկը հակատարիքային կոլագենի հավաքածուն է, որը 

արտոնագրված կենսաակտիվ կոլագեն պեպտիդների և այլ ակտիվ բաղադրիչների խմելի 

խառնուրդ է:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de7376af-fb84-426d-a2e4-c29ecd833211  

 Ծածկագիր. BRPL20200527001 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 
Լեհական վարսահարդարման ապրանքների (վարսահարդարման պարագաներ և 

կոսմետիկա) դիստրիբյուտորը փնտրում է նոր ապրանքների հոսքագծեր՝ մատակարարման 

համաձայնագրի ներքո պորտֆելն ընդլայնելու համար: 

Ընկերությունը վարսահարդարման միջոցների տեղական դիստրիբյուտոր է, որը գործում է 

հարավ-արևմտյան Լեհաստանում: Ընկերությունը մասնագիտացել է սելեկտիվ 

կոսմետիկայի և վարսահարդարման պարագաների ոլորտում: Ընկերությունը մտադիր է 

ընդլայնել իր առաջարկի շրջանակը նոր՝ լրացուցիչ բարձրորակ ապրանքային գծերի 

համար: Ընկերությունը շահագրգռված է կապ հաստատել եվրոպական արտադրողների և 

մատակարարների հետ՝ երկարաժամկետ մատակարարման համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de7376af-fb84-426d-a2e4-c29ecd833211  

  Ծածկագիր. BRPL20200527001 
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Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բելգիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է դեղագործական ապրանքների և բժշկական 

սարքավորումների ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է 

ենթապայմանագրային ծառայություններ 

Բելգիական ընկերությունը գործում է դեղագործական ոլորտում որպես ներմուծման և 

արտահանման առևտրային գործակալություն: Այն փնտրում է համագործակցություն 

դիստրիբյուտորների հետ՝ OTC դեղագործական և պարաֆերպլանային ապրանքներ և բժշկական 

սարքավորումներ վաճառելու համար: Այն նաև առաջարկում է ենթապայմանագրային 

պայմանագրեր լաբորատորիաներին և դեղագործական ընկերություններին, որոնք փնտրում են 

արտադրողներ: Ընկերությունը փնտրում է բժշկական սարքերի ֆրանչայզեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eae61096-bee1-49e6-b919-94dec4193c21  

 

Ծածկագիր. BOBE20200609001 

Սինգապուրի բժշկական ախտորոշման թեստավորման ընկերությունը փնտրում է եվրոպական 

գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

նպատակով: 

Ընկերությունը Սինգապուրի կենտրոնական բժշկական ախտորոշման կենտրոն է, որի նպատակն 

է բոլորի համար մատչելի առաջադեմ բժշկական տեխնոլոգիա ապահովել: Ընկերությունը խնամքի 

կետում մշակում է ճշգրիտ, արագ և մատչելի մոլեկուլային ախտորոշման հարթակ: Ընկերությունը 

եվրոպական գործընկերներ է փնտրում տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91ec6a9f-eb0f-4e34-b91b-52b112404e81  

mailto:info@eenarmenia.am
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  Ծածկագիր. BOSG20200417002 

Covid-19, Հունական ՓՄՁ-ն, որն արտադրում է բժշկական և անձնական պաշտպանիչ 

ապրանքներ, համագործակցություն է փնտրում նիտրիլային, լատեքսային, վինիլային և ստերիլ 

վիրաբուժական ձեռնոցների դիստրիբյուտորների հետ 

Հունական ՓՄՁ-ն, որը երկար տարիների փորձ ունի պաշտպանական և վիրաբուժական 

ձեռնոցներ արտադրելու և տարածելու գործում, փնտրում է համագործակցություն՝ արտերկրում 

գտնվող դիստրիբյուտորների հետ: Covid-19-ի շնորհիվ այս ապրանքների ֆոնդային 

մակարդակներում աճող և մեծ պահանջարկ կա: Ընկերությունն առաջարկում է նիտրիլային, 

լատեքսային և վինիլային ձեռնոցներ, որոնք համապատասխանում են եվրոպական 

ստանդարտներին:  Դիտարկվող  գործընկերության տեսակը կլինի տարածման ծառայությունների 

համաձայնագիրը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c254edbf-5ff9-473a-95c8-b6d6cc17c01e  

  Ծածկագիր. BOGR20200605001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Առաջատար հունական դեղագործական ընկերությունը փնտրում է լեուպրորելին և տրիպտորելին 

ջեներիկ դեղամիջոցներ արտադրողներ՝ լիցենզիայի ներքո՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագիր կնքելու նպատակով: 

Հունական մեծ դեղագործական ընկերությունը փնտրում է ջեներիկ լեուպրորելին և տրիպտորելին 

դեղամիջոցներ արտադրողներ: Ընկերությունը ցանկանում է կնքել տարածման համաձայնագիր  

լիցենզիա ունեցող դեղամիջոցների համար, որոնք կհամապատասխանեն ԵՄ չափանիշներին: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad8ab76f-b34f-477d-a217-6e96ce1a40e4  

 

Ծածկագիր. BRGR20200619001 
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 Այլ ոլորտներ 

  

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է երեխաների համար նախատեսված 

պլաստմասե և մետաղյա խաղալիքների արտադրության մեջ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը պլաստիկից մանկական խաղալիքների և մետաղական 

շինարարական հավաքակազմերի արտադրող է, փնտրում է գործընկերներ և դիստրիբյուտորներ՝ 

իր ապրանքները վաճառելու համար: Այն առաջարկում է համագործակցություն մանկական 

խաղալիքների լայն տեսականու հանմար՝ խաղալիք խոհանոցներ, խոհանոցային պարագաներ, 

մեքենաներ և շինարարական հավաքակազմեր: Առանձին միավորը արտադրում է մետաղական 

կոնստրուկցիաների հավաքակազմ: Ընկերությունը հետաքրքրված է տարածման ծառայության  և 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09fc7566-0649-41a1-9ff8-f65260f83769  

 

Ծածկագիր. BOUA20200324001 

 

COVID-19. Որակյալ ալկոհոլ պարունակող հակասեպտիկներ արտադրող ուկրաինական 

ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ գործակալներ 

Ուկրաինական ՓՄՁ-ն արտադրում է բարձրորակ ալկոհոլ պարունակող հակասեպտիկ: 

mailto:info@eenarmenia.am
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Ապրանքը ներառում է էթանոլ 70% և այլ բաղադրիչների՝ ջրածնի պերօքսիդ, գլիցերին, ջուր, 

դենատոնիում բենզոատ, դիէթիլ ֆթալաթ, բուրավետիչ, գունազարդող միջոց (ԱՀԿ-ի կողմից 

առաջարկված ձեռքերի համար հակասեպտիկի բանաձև): Ուկրաինական ՓՄՁ-ն 

համագործակցություն է փնտրում առևտրային գործակալության կամ տարածման 

համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1244ab6-8159-4333-affc-5f341cee33ca   

Ծածկագիր. BOUA20200630001 

Օդափոխման համակարգերի ֆրանսիական առաջատար արտադրողը փնտրում է 

ներկայացուցիչներ առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների 

մատուցման համաձայնագրի ներքո 

Ֆրանսիական ընկերությունը ավելի քան 60 տարի արտադրում է օդափոխման  համակարգեր: Ի 

լրումն Ֆրանսիայում պատրաստված համակարգերի ամբողջական տեսականու, այն նաև 

առաջարկում է ամբողջական օժանդակող և սպասարկման ծառայություններ: Ծրագրերը 

բազմաթիվ են՝ գրասենյակներ և գործարաններ, օդանավակայաններ, հիվանդանոցներ, 

արդյունաբերություններ (սնունդ, էլեկտրաէներգիա արտադրող, տեքստիլ, ավտոմոբիլային ...), 

Ընկերությունը փնտրում է ներկայացուցիչներ (գործակալ կամ դիստրիբյուտոր), որպեսզի աջակցի 

իրենց  զարգացնել բիզնեսը Եվրոպայում և Աֆրիկայում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9815275f-116d-4d5d-9fc2-5991ac532111 

Ծածկագիր. BOFR20200309001 

Սաղարթային պարարտանյութերի, բիոստիմուլյատորների և սերմերի բուժման նյութեր 

արտադրող ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների և համատեղ 

ձեռնարկության համար 

Միդլենդսում գտնվող ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունց, որը մասնագիտացած է 

մշակաբույսերի պարարտանյութերի ոլորտում, որոնք ընդգրկում են ամբողջ արտադրանքը, 

փնտրում է տարածման  համաձայնագրեր փորձառու գործընկերների հետ, որոնք ունեն սննդի 

ոլորտին անհրաժեշտ տեխնիկական գիտելիքներ՝ համապատասխանելու իրենց տեղական 

շուկայի պահանջներին: Ընկերության արտադրանքը լավ գովազդված և ճանաչված է Միացյալ 

Թագավորության խոշոր վարելահողերի ոլորտում: Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր 

առաջարկը տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի միջոցով,  և այն  նաև բաց է 

համատեղ ձեռնարկությունների համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dd4df469-8487-4b80-93f7-2287ae66ae81  
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Ծածկագիր. BOUK20200611001 

 

Նորարարական կերամիկական ֆասադե սալիկներ արտադրող գերմանական ընկերությունը 

փնտրում է գործընկերներ իրենց արտադրանքը տարածելու համար 

Գերմանական ընկերությունը մասնագիտացած է բնակելի, առևտրային և արդյունաբերական 

շենքերի համար խելացի կերամիկական լուծույթների արտադրության ոլորտում: Կերամիկական 

ֆասադե սալիկներն արտադրվում են բարձրորակ կավե հումքից՝ Գերմանիայի Վեստերվալդ 

քաղաքից, ապահովելով արտադրանքի ամբողջական բացարձակ որակ: Ընկերությունը սալիկների 

համար այժմ փնտրում է միջազգային դիստրիբյուտոր գործընկերներ՝ առևտրային 

գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

Ծածկագիր. BODE20200615002 

Փայտի գնդիկներ արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է տարածման 

ծառայություններ և առևտրային գործակալության համաձայնագիր 

Ուկրաինայի  հյուսիսային մասում գտնվող ընկերությունը, որը մասնագիտացած է փայտե 

գնդիկների արտադրության մեջ, ցանկանում է աշխարհի տարբեր երկրների առևտրային 

գործընկերների հետ կնքել տարածման ծառայությունների և առևտրային գործակալութան 

համաձայնագրեր՝ իր արտադրանքը տեղական նոր շուկաներում խթանելու և վաճառելու 

նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5345d6b8-2bd8-4e32-8ebe-58c6331129c1  

Ծածկագիր. BOUA20200526004 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Էլեկտրոնիկայի սարքավորումների արտադրության ոլորտում գործող գերմանական 

դիստրիբյուտորը լրացուցիչ մատակարարներ է փնտրում՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ավելի, քան 20 տարվա շուկայավարման փորձ ունեցող գերմանական դիստրիբյուտորը փնտրում է 

լրացուցիչ ապրանքներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո՝ իր պորտֆելը 

մեծացնելու նպատակով: Դիստրիբյուտորի ներկայիս ուշադրության կենտրոնում է 

էլեկտրոնիկայի արտադրության արդյունաբերությունը, այլ արդյունաբերություններ նույնպես 

հնարավոր են: Հարկ է նշել, որ ընկերությունը հետաքրքրված չէ բաղադրիչներով կամ ոչ հատուկ 

սարքավորումներով և աքսեսուարներով, ինչպես նաև  սմարթ հեռախոսներով, 

համակարգիչներով, մաքրող միջոցներով, այլն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec610a1e-8f09-479e-ab39-0975cf6e3ef3  

Ծածկագիր. BRDE20200220001 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է խոզանակի փայտե բռնակների արտադրող և հումքի 

աղբյուր 

Գերմանական ընկերությունը նուրբ/փափուկ խոզանակների եվրոպական առաջատար 

արտադրողներից մեկն է հանդիսանում: Ընկերության արտադրանքն օգտագործվում է մազերի և 

մարմնի խնամքի, տնային տնտեսության և կենդանիների խնամքի համար: Ընկերությունը 

փնտրում է արտադրական համաձայնագրի շրջանակներում արտադրող՝ լրացուցիչ նյութական 

կարիքները հոգալու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9a5f87d-57cd-4301-9dee-d28ec9ca653e  

 Ծածկագիր. BRDE20200610001 

Ֆրանսիական ընկերությունը տարածման ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի 

ներքո  փնտրում է պաշտպանիչ դիմակ 

Ֆրանսիական ընկերությունը նախագծում, նորմավորում և տարածում է անձնական պաշտպանիչ 

սարքավորումների ամբողջական շարքը վտանգավոր աշխատանքային միջավայրում գործող 

անձնակազմի համար: Ընկերությունը փնտրում է  պաշտպանիչ  դիմակների մատակարար 

(արտադրող, դիստրիբյուտոր) տեխնիկական բնութագրերով, որոնց հետ  կաշխատի տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: Այս գործընկերության համար այն բաց է գրեթե բոլոր 

երկրների համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/548a4e31-2246-46e1-8bcc-755dc0e42b70 

Ծածկագիր. BRFR20190722001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Գործընկերներ են որոնվում մետաղական-օրգանական նոր շրջանակների համար , որոնք ունեն 

բազմակի կիրառում  

Իտալական ստարտափը, որը տեղակայված է Միլանում, նախագծել և արտոնագրել է նոր 

բազմաֆունկցիոնալ տուրբին, որը կարող է արտադրել էլեկտրական էներգիա ճնշման տակ 

գտնվող ցանկացած հեղուկի էներգիայից և գործել որպես կոմպրեսոր կամ հիդրավլիկ 

պոմպ:Գիտական և արդյունաբերական գործընկերներ են որոնվում հետագա մշակման և 

կիրառման համար՝ տեխնիկական համագործակցության, հետազոտական կամ համատեղ 

ձեռնարկության համաձայնագրի շրջանակներում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/56369d15-ec01-4519-8a0a-08869112db10  

Ծածկագիր. TOCZ20200608001 

Բնական բուրավետիչների իսկության աստիճանի գնահատում 

Սլովենիայի հասարակական հետազոտական կազմակերպությունը մշակել է բնական 

բուրավետիչների գնահատման նոր համակարգ: Այս համակարգը հիմնված է հատուկ 

միացությունների վերլուծության և դրանց կայուն ածխածնի իզոտոպ կազմի վերլուծության վրա: 

Չափման տվյալները վերլուծվում են մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներով՝բնական և 

արհեստական բուրավետիչների իսկությունը բնութագրելու նպատակով: 
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Գործընկերները որոնվում են սննդի և բույրերի արդյունաբերության ոլորտից՝ տեխնիկական և 

հետազոտական համագործակցության համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e4de1dc-3908-4d57-9787-24ef82e7a351 

Ծածկագիր. TOSI20200703001 

 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Իսպանական տեխնոլոգիական կենտրոնը որոնում է կենսազերծվող ընդլայնելի գնդիկների 

մատակարարներ՝ կենսազերծելի ընդլայնվող պոլիստիրոլի համար, որոնք կօգտագործվեն 

փաթեթավորման արդյունաբերության մեջ: 

Իսպանական տեխնոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնը, որը մասնագիտացված է 

պլաստմասսայի, կոմպոզիտների, պոլիմերային խառնուրդների և փաթեթավորման համար 

նախատեսված պոլիմերային նյութերի բնագավառում, փնտրում է նոր  բիոբազայով և 

կենսազերծվող պոլիմերներ: Տեխնոլոգիական կենտրոնը փնտրում է կենսաբազային 

այլընտրանքներ՝ ներկայումս ընդլայնված պոլիստիրոլային փաթեթավորմանը հարմարվելու 

համար` տեխնիկական օժանդակության համաձայնագրի ներքո: Եթե ընկերությունը չգտնի  

առևտրային լուծում, այն ակնկալում է  հետագա  մշակում՝ հետազոտական կամ տեխնիկական 

համագործակցության համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e51b2557-c5be-4cf1-9586-d379955a54bf 

Ծածկագիր. TRES20200625001 

Հոլանդական կենսատեխնիկական ընկերությունը փնտրում է տեխնոլոգիաներ և 

փորձաքննություն՝ հաջորդականության վերլուծություն առցանց միջավայրում 

բիոինֆորմատիկայի հարթակի  հետագա սերնդի մշակման համար: 

Հոլանդական բիոտեխնիկական ընկերությունը փնտրում է ՏՏ-ի վրա  հիմնված տեխնոլոգիա և 

փորձաքննություն՝ իր տեղեկատվական աղբյուրները  արտադրականացնելու նպատակով, որը 

կօգնի վերլուծել և մեկնաբանել հաջորդ սերնդի հաջորդականության տվյալների վիրուսները: 

Արդյունքը պետք է իրականացվի առավելագույն անվտանգության պայմաններում և առավել լայն 

շուկայում: Ընկերությունը համագործակցություն է փնտրում ընկերությունների և ակադեմիայի 

հետ և նախատեսում է առևտրային համաձայնագիր՝ տեխնիկական աջակցությամբ, լիցենզիային 

համաձայնագիր կամ տեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր: Այս հարցումը բաց 

նորարարության մարտահրավերի մի մասն է: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e4de1dc-3908-4d57-9787-24ef82e7a351
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e51b2557-c5be-4cf1-9586-d379955a54bf
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f610f3d-f9bb-4770-8da3-b7eec39c2848 

Ծածկագիր. TRNL20200707001 
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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 օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր 

ամիսների ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

 

Օգոստոս 

 

 

Սեպտեմբեր 

13/07/2020 eHealth Match 2020                                                                                                                        

Գյոթենբուրգ (Շվեդիա) 

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։   

mailto:info@eenarmenia.am
https://ehealth-match-2020.b2match.io/
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Հոկտեմբեր 

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) 

* Նորարարական սննդի տեխնոլոգիաների հետզոտողներն ու մշակողները։  

https://rigafood2020.b2match.io  

 

01/10/2020 TORINO FASHIONMATCH 2020                                                                                                                      

Թուրին (Իտալիա) 

Torino FashionMatch 2020 միջոցառումը այն նորարարական և միջազգային 

ձևաչափն է, որը նպաստում է նորաձևության արդյունաբերության մեջ բիզնես 

համագործակցության համաձայնագրերի կնքմանը: 

https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/home  

mailto:info@eenarmenia.am
https://dublin-tech-summit.b2match.io/
https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/home
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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։ 

Հեռ․՝ +374 95 12 84 87 

E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de  

mailto:info@eenarmenia.am
mailto:mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de
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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
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

