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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 ընկերությունն առաջարկում է առևտրի միջնորդավորված ծառայություններ
ագրոպարենային ոլորտում
Ագրոպարենային ոլորտում գործող իտալական ընկերությունը մասնագիտացած է իտալական
տիպիկ ագրոպարենային ապրանքների, ինչպիսիք են՝ պահածոյացված լոլիկը, պահածոյացված
լոբազգիները, առաջին քամվածքի ձիթապտղի յուղը և մակարոնեղենը, արտաքին առևտրի
ոլորտում: Այն փնտրում է սննդամթերքի և խմիչքների վաճառքով զբաղվող գործընկերներ
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c92ff440-c220-407d-92fd-c3dfd8cf550c
Ծածկագիր. BOIT20201002001
Վեգան, առանց գլյուտեն, սոյայից պատրաստված առանց ԳՄՕ նախուտեստներ արտադրող
ռումինական ընկերությունը փնտրում է գործակալներ/դիստրիբյուտրներ
Ավելի, քան 20 տարվա փորձ ունեցող ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է սոյայից
պատրաստված համասեռ սննդային
վաճառում

է

արտաքին

շուկայում

պատրաստուկներ և դիետիկ սնունդ,
ռումինական

վեգան,

առանց

մշակել և արդեն

ԳՄՕ-ի

(գենետիկորեն

մոդիֆիկացված օրգանիզմ) և գլյուտենի սոյա: Ռումինական արտադրողը, ցանկանալով ընդլայնել
իր բիզնեսը և շուկայում խթանել առողջ նախուտեստները, փնտրում է նոր օտարերկրյա
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գործակալներ / դիստրիբյուտորներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8b1dd2e-9610-4399-af10-059a04670918
Ծածկագիր. BORO20200923001
Վաֆլե առողջ նախուտեստներ և նուրբ թխվածքաբլիթներ արտադրող լիտվական ընկերությունը
փնտրում է առևտրի միջնորդներ
Լիտվական

ընկերությունն

արտադրում

է

առողջ

վաֆլե

նախուտեստներ

և

նուրբ

թխվածքաբլիթներ, որոնք պատրաստվում են ցորենի ալյուրից՝ առանց հավելումների, արմավենու
յուղի և կոնսերվանտների: Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում արտերկրում և առաջարկում
է իր ապրանքներն ու համագործակցությունը՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի և
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո: Կարող են առաջարկվել նաև մասնավոր
պիտակի ներքո ապրանքներ և արտադրական պայմանագրեր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1740303e-b17c-4c3c-af61-3d93c92d467e
Ծածկագիր. BOLT20201012001

Կաթնամթերքի ոլորտում գործող իտալական ֆերման փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ
Իտալական ֆերման, որը գտնվում է Պուլլիայում և մասնագիտացած է տարբեր տեսակի
պանիրների արտադրության մեջ, փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc0f95a8-b527-4702-af5e-c756dcace131
Ծածկագիր. BOIT20200925001
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Բարձրորակ պահածոյացված թունա արտադրող պորտուգալական արտադրող ընկերությունը
փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ավելի, քան 100 տարվա փորձ ունեցող բարձրորակ պահածոյացված թունա արտադրող
պորտուգալական ընկերությունը, որն արդեն արտահանում է ԵՄ և ոչ ԵՄ երկրներ, փնտրում է
դիստրիբյուտորներ արտերկրում՝ իր բիզնեսն ընդլայնելու նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4fd0162a-27ad-47db-bb8f-24c3de2a8b0b
Ծածկագիր. BOPT20201007002

Իսպանական Վալենսիա քաղաքում գտնվող ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական,
վեգան և ածխածնային գինիներ, փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագիր
Վալենսիայի տարածաշրջանից օրգանական, վեգան և առանց ածխածնի գինիներ արտադրող
իսպանական գինու գործարանը, որն իր գինիների սեփական ապրանքային նշանն ունի, փնտրում
է գործընկերներ սննդի և խմիչքների մանրածախ առևտրով զբաղվողների շրջանում՝ ցանկացած
Ցանցի անդամ երկրում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1a77c0c-baa5-41d8-9b1c-0c7f7acacf87
Ծածկագիր. BOES20200918001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Առողջ սննդի, սուրճի և մաքրող միջոցների լեհական դիստրիբյուտորը և ներկրողը փնտրում է նոր
արտասահմանյան ապրանքներ` իրենց պորտֆելում ներառելու և դրանք լեհական շուկայում
ներկայացնելու նպատակով:
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Լեհաստանի հյուսիս-արևելյան հատվածում գտնվող ձեռնարկությունը, որը հանդիսանում է
առողջ սննդի, սուրճի, մաքրող միջոցների և արագ սպառման այլ ապրանքների դիստրիբյուտոր և
ներկրող, փնտրում է նոր, օրիգինալ և եզակի ապրանքներ, որոնք հնարավոր է ներկայացնել
լեհական

շուկայում:

Ընկերությունը

շահագրգռված

է

համագործակցել

տարածման

ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9549af5-670f-43d1-88ab-d9524881cb2b
Ծածկագիր. BRPL20200916001
Ռումինական ընկերությունը ցանկանում է հանդես գալ իբրև դիստրիբյուտոր հրուշակեղեն
արտադրողների համար
Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մանրածախ շուկայում փաթեթավորված
սննդամթերքի

տարածման

ոլորտում,

փնտրում

է

նոր

մատակարարներ

տարածման

ծառայությունների ներքո՝ նպատակ ունենալով ընդլայնել իր պորտֆելը։ Ընկերությունը փնտրում
է փաթեթավորված քաղցրեղեն, ինչպես օրինակ՝ վաֆլիներ, թխվածքաբլիթներ և շոկոլադներ,
որոնք ունեն միջին գին։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2c634ca-06d8-450a-94c9-5421b8bed0f8
Ծածկագիր. BRRO20200220001

Տեքստիլ արտադրություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
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Ռումինական ՓՄՁ-ն, որը տղամարդկանց առօրյա և դասական հավաքածուների արտադրող է,
փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Նորաձևության ոլորտում գործող ռումինական ընկերությունն առաջարկում է հավաքածուներ,
որոնք լրացնում են տղամարդկանց անհատականությունը և կիրառում է բարձր որակի նյութեր և
վերջին արտադրական տեխնոլոգիաները:Ընկերությունը ոլորտում ունի ավելի, քան 15 տարվա
փորձ,

որն

օգնում

է

լավ

գործընկերություն

հաստատել:Ընկերությունը

տարածման

ծառայությունների պայմանագրերի ներքո փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ նոր շուկաներում
ընդլայնվելու նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d5fe999-117f-4455-9196-cba11c4b8e6b
Ծածկագիր. BORO20200928001

Մի քանի ոլորտներում գործող նորարարական իսպանական տեքստիլ արտադրողն առաջարկում է
իր նոու-հաուն՝ նոր գործվածքներ կամ նորարարական տեքստիլ արտադրանք մշակելու և
արտադրելու համար
Իսպանական ընկերությունը, որն ավելի քան 4 սերունդների փորձ ունի տարբեր տեսակի տեքստիլ
պարագաների, պայուսակների և շապիկների նախագծման, արտադրության և արտահանման
ոլորտում, առաջարկում է գիտելիքներ և փորձ՝ աութսորսինգի և (կամ) արտադրական
համաձայնագրերի ներքո: Այն փնտրում է միջազգային գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են նոր
տեքստիլ արտադրանքի մշակմամբ

կամ հետաքրքրված են խելացի արտադրությամբ և 4.0

տեքստիլ պիլոտային նախագծերի փորձարկումներով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/087d77ee-a023-42d6-a46b-1a086defb5c5
Ծածկագիր. BOUK20190830001
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Տեքստիլ ոլորտում գործող գերմանական սկսնակ ընկերությունն արտադրական պայմանագրի
շրջանակներում երրորդ կողմերի համար առաջարկում է իր արտադրական կարողությունները
Գերմանական արտադրողը մասնագիտացած է կանանց, տղամարդկանց և երեխաների առօրյա,
ցերեկային, գիշերային և տնային հագուստի, ինչպես նաև նորաձև հագուստի արտադրության
ոլորտում: ՓՄՁ-ն նոր գործընկերներ է փնտրում և երրորդ կողմերի համար առաջարկում է իր
արտադրական կարողությունները: Այն սեփական դիզայնով արտադրանքում համատեղում է բարդ
դիզայնը, բարձր որակը և պրոֆեսիոնալիզմը: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝
արտադրական համաձայնագրի շրջանակներում համագործակցելու նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81b599c9-3b4c-46a3-b0fc-77b2520841fc
Ծածկագիր. BODE20200914001

Կաշվե և տեքստիլ կոշկեղենի իսպանական արտադրողն առաջարկում է արտադրական
համաձայնագրեր և փնտրում դիստրիբյուտորների կամ գործակալների
Մանրածախ տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտում գործող գալիցիական (Իսպանիա) ՓՄՁ-ն
ունի իր սեփական կաշվե և սովորական կոշիկների ապրանքանիշը, վաճառում է հայտնի
միջազգային ապրանքանիշերի կոշիկների լայն տեսականի, և ոլորտի ընկերությունների համար
մշակում և ձևավորում է կոշիկների հոսքագծեր: ՓՄՁ-ն փնտրում

է համագործակցություն

եվրոպական ՓՄՁ-ների հետ արտադրական պայմանագրերի ներքո, որոնք կարիք ունեն կոշիկի
նոր շարքերի նախագծման և արտադրության, և նաև դիստրիբյուտորների և առևտրային
գործակալներ՝ իր սեփական ապրանքանիշերը վաճառելու նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8e87f39-bebf-4978-b151-23745def1517
Ծածկագիր. BOES20200910003

Էկոլոգիապես մաքուր առաձգական հյուսված գործվածքներ արտադրող գերմանական
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ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և արտադրական համաձայնագրեր
Գերմանական ընկերությունը էկոլոգիապես մաքուր եղանակով արտադրում է սպորտային
հագուստի և նորաձևության բարձրորակ երկակի և խաչաձև առաձգական գործվածքներ: Լիովին
ինտեգրված գործվածքների գործարանն ապահովում է նորաձևության, սպորտային հագուստի,
աշխատանքային հագուստի և տեխնիկական հագուստի լայն տեսականի: Այն արտադրում է նաև
ըստ հաճախորդի պահանջի: Ընկերությունն առաջարկում է նաև կտորների ներկում`
համագործակցելով գերմանական տեքստիլագործների հետ: Այն փնտրում է գործընկերներ՝
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի և արտադրական համաձայնագրերի ներքո
համագործակցելու նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0fe0d585-7e6e-4b42-8825-9d9826a7d9f4
Ծածկագիր. BODE20200915001

Բացառապես բնական մանրաթելերից տրիկոտաժե հագուստի իտալական արտադրողը փնտրում է
դիստրիբյուտորներ:
Այս իտալական ընկերությունն արտադրում է օրգանական թելերով տրիկոտաժ՝ հաշվի առնելով
շրջակա միջավայրը և լիովին պահպանելով շրջակա միջավայրը: Արտադրանքում այն հետևում է
իտալական ոճին:Ընկերությունը մասնագիտացած է տղամարդկանց և կանանց համար
բացառապես բնական մանրաթելից պատրաստված տրիկոտաժե հագուստի արտադրության և
նախագծման ոլորտում: Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր բիզնեսն արտերկրում և գտնել
նոր հաճախորդներ:Հնարավոր նոր համագործակցությունը ցանկալի է կնքել
տարածման
ծառայություների համաձայնագրերի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b1e1d51-64c4-46cb-94d3-a59424b2bff0

Ծածկագիր. BOIT20200917004

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Իսպանացի ձեռնարկատերը առցանց առևտրի համար փնտրում է մեծ չափսերի
երիտասարդական ոճի հագուստի մեծածախ մատակարար՝ մատակարարման համաձայնագրի
ներքո
Առցանց մանրածախ առևտրի ոլորտում մասնագիտացած իսպանացի ձեռնարկատերը փնտրում է
մեծ չափի հագուստի մատակարարներ՝ հիմնվելով արդի նորաձևության միտումների վրա,
ժամանակակից, գրավիչ և երիտասարդական դիզայնով: Նպատակը 15-ից 50 տարեկան կանանց և
աղջիներին ցածր գներով լավ որակի հագուստ առաջարկելն է ՝ շուկայական միտումներին
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համաձայն հագնվելու համար:Ձեռնարկատերը ցանկանում է համագործակցել արտադրողի,
մատակարարի կամ մեծածախ մատակարարի հետ՝ մատակարարման համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e99ee65-9ee6-465f-8e25-fc7c1d668b10
Ծածկագիր. BRES20200917001
Իտալական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է բարձր նորաձևության ապրանքանիշերի համար
բարձրորակ

մգդակման

և

ասեղնագործության

մեջ,

արտադրական

կամ

առևտրային

համաձայնագրերի ներքո փնտրում է գործվածքներ արտադրողներ` իր բիզնես առաջարկն
ընդլայնելու նպատակով
Իտալական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է բարձր մակարդակի մգդակման և ասեղնագործության
ոլորտում,

փնտրում

է

գործվածքներ

արտադրողների՝

բարձր

և

միջին

մակարդակի

արտադրությամբ, առանց Իտալիայում առևտրային դիստրիբյուտորների, բարձրացնելու համար
իր գրավչությունը` իր հաճախորդներին առաջարկելով ոչ միայն հաճախորդի տեքստիլի մշակում,
բայց նաև մգդակված և ասեղնագործված մանածագործական ծածկոցներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/126f955e-c07e-4ed5-8a53-dafa22eb3324
Ծածկագիր. BRIT20191016001

Շինարարություն
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Սերբական ընկերությունը որպես ենթակապալառու առաջարկում է իր՝ ֆոտոգալվանային փոքր
կայանների նախագծման և տեղադրման ծառայությունները
2010թ. հիմնադրված սերբական ընկերությունն առաջարկում է ծառայությունների ամբողջական
փաթեթ՝ ենթապայմանագրերի տեսքով՝ փոքր ֆոտոգալվանային (ՊՎ) կայանների տեղադրում և՛
գետնին, և՛ տանիքին հենված. ), հիմնական և ընդհանուր նախագիծ, շինթույլտվության նախագիծ,
շինարարական աշխատանքների նախագիծ, շինարարության վերահսկողություն:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84318419-4d65-496e-9ef2-32a72c9d3f80
Ծածկագիր. BORS20201001002

ՊՎՔ և ալյումինե կոնստրուկցիաների ռումինական արտադրողը փնտրում է գործակալներ և
դիստրիբյուտորներ:
Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է ՊՎՔ և ալյումինե պատուհաններ և դռներ,
բարձրացող-սահող դռներ, գլանվածքային և հատվածային դռներ, պրոֆիլի փաթաթում,
գլանափաթեթներ, միջատների պաշտպանություն, մեկուսիչներ և վիտրաժներ, փնտրում է
գործակալներ

և

դիստրիբյուտորներ,

որոնց

միջոցով

կընդլայնի

միջազգային

համագործակցությունը. Այն առաջարկում է իր արտադրանքը նոր երկրներին:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ab19777-ea7d-4807-aa0f-aa43a38188ee
Ծածկագիր. BORO20200915001

Նոր սերնդի հիբրիդային տարանջատիչ արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում է
տարածման ծառայությունների համաձայնագիր
Իսպանական ընկերությունն արտադրում է նոր արտոնագրված տնային սարք, որը խուսափում է
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ջրի և էներգիայի վատնումից մինչև 23%, ընկերությունը
դիստրիբյուտորներ, ովքեր

հետաքրքրված են իր

փնտրում է կենցաղային ոլորտից

արտադրանքի վաճառքով:Իսպանական

ընկերությունն արտադրում է նոր կենցաղային սարք, որը խուսափում է ջրի և էներգիայի
վատնումից, քանի դեռ տաք ջուրը չի հասնում ծորակներին: Այն առաջարկում է սառը ջուրն
անտեղի վատնելու և ժամանակին վատնելու հարմարավետություն: Արդյունավետությունն ու
խնայողությունները հավաստագրված են UEAtc-ի կողմից: Ընկերությունը փնտրում է կաթսաների,
փականների, ջրի

ծորակների,

խոհանոցների, սանհանգույցների

կամ

տնային

սարքերի

դիստրիբյուտորներ, իսկ երկրորդ փուլում ներդրումային ֆոնդեր, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի
միավորել ջրի և էներգիայի թափոնները բաշխման աղբյուրներում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32f03a8a-a881-41b2-99c1-890e5f55da17
Ծածկագիր. BOES20181113002

Լիտվական ընկերությունն առաջարկում է պատուհանների և դռների արտադրություն և փնտրում
է միջազգային գործընկերներ` տարածման ծառայության կամ ենթապայմանագրով աշխատելու
համար
Լիտվական ընկերության գործունեությունն է՝ եվրոպական և սկանդինավյան տիպի փայտե և
ալյումինով ամրացված փայտե պատուհանների, դռների, շարժողական համակարգերի և այլ
շինությունների
նախագծումը,
արտադրությունը
և
տեղադրումը:
Հնարավոր
համագործակցությունը կարող է լինել տարածման ծառայության կամ ենթապայմանագրային
համաձայնագրերի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71813921-630a-42c8-a9f1-86423b6e4794
Ծածկագիր. BOLT20200724001
Լիտվական ընկերությունն առաջարկում է պատուհանների և դռների արտադրություն և փնտրում
է միջազգային գործընկերներ` տարածման ծառայության համաձայնագրի կամ ենթապայմանագրի
շրջանակներում համագործակցելու նպատակով
Լիտվական ընկերության գործունեությունն է՝ եվրոպական և սկանդինավյան տիպի փայտե և
ալյումինով ամրացված փայտե պատուհանների, դռների, շարժողական համակարգերի և այլ
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շինությունների

նախագծումը,

արտադրությունը

և

տեղադրումը:

Հնարավոր

համագործակցությունը կարող է լինել տարածման ծառայության կամ ենթապայմանագրային
համաձայնագրերի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa6cf860-b36c-4cff-be34-88704d06d3b6
Ծածկագիր. BOLT20190814001
Լիտվական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ստորգետնյա տեխնոլոգիաների ոլորտում,
փնտրում է առևտրային գործընկեր կամ տարածման ծառայություններ՝ օդաճնշական
ամբարտակների համար
Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է օդաճնշական ամբարտակներ խողովակների
հորատման, ներս հրելու և ճաքեցնելու համար, փնտրում է վաճառքի գործընկերներ՝ առևտրային
գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու
նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a308ae0-9b43-4ba5-a865-864f844e11f4
Ծածկագիր. BOLT20200526001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Լեհական ՓՄՁ-ն փնտրում է հումքի մատակարարներ՝ հավաքովի փայտե տների համար
Հավաքովի փայտե տների արտադրության և տարածման ոլորտում մասնագիտացած լեհական
ընկերությունը փնտրում է հումքի մատակարարներ՝ իր արտադրանքի համար: Ընկերությունը
հատկապես հետաքրքրված է զուգված եղևնուց ստացվող տախտակներով և հեծաններով, եղևնում
ողորկ փայտանյութով և հատակի տախտակներով, կղմինդրով, բրդե տանիքի մեկուսիչներով և
կրծողների

կողմից

չկրծվող

ցանցային

մետաղալարերով:

Համագործակցությունը

կլինի

մատակարարման համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57527666-6ad5-45a7-aa1a-ad30b606489c
Ծածկագիր. BRPL20201009003
Սլովենական ընկերությունը, որը մշակում է նորարարական սարք սղոցների սրման համար
փնտրում է գործընկերներ արտադրական համաձայնագրերի ներքո:
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Սլովենական նորարարական ընկերությունը Պրիմորսկա մարզից մշակել է սղոցների սրման
նորարարական սարք: Ընկերությունը մրցանակներ է ստացել տարբեր նորարարությունների
համար մի շարք եվրոպական տոնավաճառներում և ցուցահանդեսներում: Ապրանքը անցել է
արդիականացման և կատարելագործման փուլ և արդեն փորձարկվել է: Նորարարը փնտրում է
պլաստմասե/ալյումինե
արտադրական

ներարկման

համաձայնագրերի

ձուլման
ներքո

գործիքներ

սարքի

արտադրող

բարելավված

ընկերություններ՝

տարբերակ

արտադրելու

նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4952c5fd-1a4b-4957-ba50-85416d0c6d15

Ծածկագիր. BRSI20200804001

R&D

EUREKA Eurostars. Թիմը փնտրում է տարբեր գործընկերներ լվացքի բազմակի օգտագործման
միջոց ստեղծելու նպատակով
Գերմանիայի

Կիրառական

գիտությունների

տեխնիկական

համալսարանի

և

Էստոնիայի

համալսարանի պրոֆեսորի թիմը ցանկանում է ստեղծել լվացքի համար կիրառվող բազմակի
օգտագործման միջոց: Լվացող միջոցը հիմնվում է մագնիսական միջուկով ֆերմենտի հետ
կապված մասնիկների վրա: Ստեղծելու համար կոնսորցիում և ծրագիր EUREKA Eurostars-ի
ֆինանսավորման

սխեմայի

կազմակերպություններ,

համար,

որոնք

փորձ

նրանք
ունեն

փնտրում
լվացող

են

ՓՄՁ-ներ

միջոցների

և

հետազոտական

հետազոտության

և

արտադրության, ինչպես նաև պինդ հեղուկների տարանջատման ոլորտում՝ համագործակցելու
համար հետազոտական համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6984fee-b0cc-4d56-b2a4-545a0ca961e1
Ծածկագիր. RDDE20200826001
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Ուկրաինական ՏՏ ընկերությունը, որը զբաղվում է խաղերի մշակմամբ, փնտրում է աութսորսինգի
համաձայնագրեր
Ուկրաինայի անկախ ՏՏ և համատեղ արտադրության ընկերությունն առաջարկում է խաղերի
մշակման ծառայություններ այն գործընկերներին, ովքեր ցանկանում են ստեղծել իրենց սեփական
խաղերը: Ընկերությունը հետաքրքրված է գտնել այնպիսի օտարերկրյա գործընկերներ, ովքեր
ցանկանում են համագործակցել աութսորսինգի համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f6c384b-a5cc-475a-8b15-6ba9a340ffad
Ծածկագիր. BOUA20200904001

Սլովակյան նորարարական ՏՏ ընկերությունը մշակել է գործող B2B պլատֆորմ և փնտրում է
գործընկերներ առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո
Սլովակյան նորարարական ընկերությունը մշակել է ընդարձակ գործող B2B պլատֆորմ, որը
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կապում է խոշոր ձեռնարկություններն իրենց բիզնես գործընկերների հետ՝ օգտագործելով B2B
բաժանման և շրջանառու տնտեսության սկզբունքները: Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում
առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո համագործակցության համար:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73938f00-7b19-4d38-aa4a-67f5e91917bf
Ծածկագիր. BOSK20201001002
Լեհական կրեատիվ գործակալությունը, որը մասնագիտացած է ապրանքանիշերի գովազդման և
վեբ ծրագրերի ստեղծման ոլորտում, փնտրում է ենթակապալառուներ և աութսորսինգի
համաձայնագրեր:
Ստեղծագործական արդյունաբերության ոլորտի լեհական ընկերությունն առաջարկում է իր
ծառայությունները շուկայավարման արշավներ անցկացնելու, կայքեր և բջջային հավելվածներ
ստեղծելու ոլորտում: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ ամբողջ աշխարհից, ովքեր
կցանկանան

օգտագործել

Համագործակցության
համաձայնագիրը:
համար:

իր

հմտությունները

նախընտրելի

ձևը

կլինի

և

ավելացնել

իրենց

ենթակապալառուի

և

շահույթները:
աութսորսինգի

Ընկերությունը բաց է ձեռքբերման համաձայնագրով մասնակի վաճառքի

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92bb6898-26c2-4a8a-a0cb-abf4d448ea09
Ծածկագիր. BOPL20200928001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ռումինական ընկերությունը գործընկեր է փնտրում՝ աութսորսինգի համաձայնագրի ներքո
բժշկական վիզուալիզացիայի ոլորտում հայեցակարգի և ՏՏ նախագծեր մշակելու համար
Ռումինական ՏՏ ընկերությունը, որը փորձ ունի բժշկական վիզուալիզացիայի ոլորտում,
փնտրում է գործընկեր մարդու մարմնի չափման հետ կապված ծրագրի մշակման համար:
Ընկերությունը սկսել է հետազոտությունը և կարիք ունի գործընկերոջ՝ հայեցակարգը մշակելու և
միասին դրամական միջոցներ հայցելու համար` համակարգչային հայտը վերջնական տեսքի
բերելու նպատակով: Ընկերությունը նպատակ ունի աութսորսինգային համաձայնագիր կնքել
ցանկացած ՁԵՑ երկրի գործընկերոջ հետ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ac84e79-7924-470d-aca8-82e862df0d5d
Ծածկագիր. BRRO20200930001

Կոսմետիկա
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտանում է պրոֆեսիոնալ կոսմետիկայի
արտադրության ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Լեհական ընկերությունը շուկայում գործում է 1998 թվականից: Այն առաջարկում է
բարձրորակ արտադրանքի լայն տեսականի (քսուքներ, մաքրող միջոցներ, շիճուկներ և այլն),
որոնք նախատեսված են տարբեր տեսակի մաշկի և մաշկի խնդիրների համար:
Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում տարածման ծառայությունների համաձայնագրի
ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4c47c40-93a7-4bab-89e7-61101d7a50ae
Ծածկագիր. BOPL20200928002
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Հատուկ օծանելիքների իսպանական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ
առևտրային գործակալներ:
Իսպանական ընկերությունը մասնագիտացած է հատուկ օծանելիքների, այդ թվում՝ նուրբ
մոմերի և եղեգի դիֆուզորի արտադրության մեջ: Յուրաքանչյուր ապրանքի
գերազանցությունը երաշխավորված է փոքր արտադրական գործընթացների շնորհիվ:
Ձեռագործ նուրբ մեթոդները, արտադրական նորարարական գործընթացների հետ
համատեղ, բույրերին տալիս են իրենց շքեղ ձեռագործ կատարելությունը: Ընկերությունը
փնտրում է առևտրային միջնորդներ՝ տարածման ծառայությունների կամ առևտրային
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04194052-1d36-4f9c-8d02-75b74660f350
Ծածկագիր. BOES20200706002
Կոսմետիկա արտադրող
համաձայնագրեր

ուկրաինական

ընկերությունը

փնտրում

է

արտադրական

Ուկրաինական ընկերությունը, որը զբաղվում է օծանելիքի արտադրությամբ, ներկայումս
արտադրում և տարածում է կոսմետիկա, սափրվելու միջոցներ, օծանելիք տղամարդկանց և
կանանց համար՝ Ուկրաինայում և ԵՄ երկրներում: Այն արտադրական համաձայնագրի
ներքո համագործակցություն է փնտրում այն ընկերությունների հետ, որոնք էլ փնտրում են
օծանելիքի և կոսմետիկայի արտադրողներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42d2313b-e271-4103-87bc-a8cb8b68a04e
Ծածկագիր. BOUA20181230012

Առողջապահություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Ֆիզիկական վերականգնողական գործունեության ճնշման հարթակի համար նախատեսված
բժշկական սարքի համար պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է տարածման/առևտրային
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գործակալության համաձայնագրեր:
Պորտուգալական ՓՄՁ-ն նախագծում, մշակում և կիրառում է բժշկական սարքավորումները
ինժեներական և առողջապահական ոլորտների միջև եզակի սիներգիայի կիառման միջոցով:
Ընկերությունը

փնտրում

վերականգնողական

է

դիստրիբյուտորներ՝

գործունեության

ոլորտից:

բժշկական

Բժշկական

սարքը

սարքի

ֆիզիկական

ճնշման

հարթակ

է՝

տեսողական հետադարձ կապով: Այս պորտուգալական ՓՄՁ-ն փնտրում է առևտրային
գործակալներ՝ նոր բժշկական սարքը շուկայում ներկայացնելու համար, նաև փնտրում է
ֆիզիոթերապիայի և վերականգնողական շուկայի բժշկական սարքավորումների ոլորտում
գիտելիքներ ունեցող դիստրիբյուտորներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/809e4ac5-7374-46ae-aad7-61176dbd2ae7
Ծածկագիր. BOPT20190430001
Ֆիզիկական վերականգնողական գործունեության ճնշման հարթակի համար նախատեսված
բժշկական սարքի համար պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է տարածման/առևտրային
գործակալության համաձայնագրեր:
Պորտուգալական ՓՄՁ-ն նախագծում, մշակում և կիրառում է բժշկական սարքավորումները
ինժեներական և առողջապահական ոլորտների միջև եզակի սիներգիայի կիառման միջոցով:
Ընկերությունը

փնտրում

վերականգնողական

է

դիստրիբյուտորներ՝

գործունեության

ոլորտից:

բժշկական

Բժշկական

սարքը

սարքի

ֆիզիկական

ճնշման

հարթակ

է՝

տեսողական հետադարձ կապով: Այս պորտուգալական ՓՄՁ-ն փնտրում է առևտրային
գործակալներ՝ նոր բժշկական սարքը շուկայում ներկայացնելու համար, նաև փնտրում է
ֆիզիոթերապիայի և վերականգնողական շուկայի բժշկական սարքավորումների ոլորտում
գիտելիքներ ունեցող դիստրիբյուտորներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/809e4ac5-7374-46ae-aad7-61176dbd2ae7
Ծածկագիր. BOPT20190430001
Բուլղարական ընկերությունը տարածման ծառայության համաձայնագրի ներքո առաջարկում է
ախտահանիչներ և մաքրող միջոցներ
Բուլղարական ընկերությունն արտադրում է մաքրող միջոցներ, բիոցիդ-ախտահանիչ նյութեր և
կոսմետիկա մասնագիտական և մասսայական օգտագործման համար: Ընկերությունն
առաջարկում է պրոֆեսիոնալ ապրանքներ և ծրագրեր՝ մասնագիտական ոլորտում հիգիենիկ
արդյունավետության, անվտանգության, աշխատուժի և ռեսուրսների օպտիմալացման համար:
Արտադրողը

շահագրգռված

է

համագործակցել

համապատասխան

գործընկերների

տարածման ծառայության համաձայնագրի ներքո:
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հետ՝

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c57093e0-c02c-4f87-b496-a1b6c6656c4d
Ծածկագիր. BOBG20200818001
COVID-19: Ֆրանսիական ընկերությունը, որն առաջարկում է մեկանգամյա օգտագործման գոգնոց,
որպես անհատական պաշտպանություն բժշկական միջավայրում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ
կամ վաճառքի գործակալներ
Ֆրանսիական արդյունաբերական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պլաստիկ փչող
էքստրուզիայի ոլորտում, արտադրում է, հատկապես COVID-19 համատեքստում, մեկանգամյա
օգտագործման պոլիէթիլենային գոգնոցներ, որպես բժշկական անհատական պաշտպանություն
կամ

ագրո-արդյունաբերություններում

օգտագործման

համար

նախատեսված

գոգնոցներ:

Գոգնոցները անջրանցիկ են, 100% վերամշակելի և առաքվում են 18200 միավոր պալետներով:
Ֆրանսիական ընկերությունը առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների
համաձայնագրերի ներքո փնտրում է առևտրի միջնորդավորված ծառայություններ ամբողջ
աշխարհում բժշկական կամ ագրո-արդյունաբերության ոլորտներում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e48f854-38f2-4f74-8c88-33404bd703f8
Ծածկագիր. BOFR20200803002

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Հյուսիսարևելյան Լեհաստանից երիտասարդ ընկերությունը արտադրական համաձայնագրի
ներքո փնտրում է ապաքինումն արագացնող շիճուկի մատակարար
Լեհական ընկերությունը վիրաբուժական և սպիացված մաշկի համար միկրոպունկցիայի միջոց է
փնտրում: Շիճուկը պետք է արագացնի վերքերի բուժումը և ունենա բնական կազմ: Կարևոր է, որ
կազմը ներառի. բնական յուղեր (օրինակ՝ նուշի յուղ), վիտամին C, A, E, ռետինոլ կամ բուժումը
արագացնող ակտիվ բաղադրիչներ: Ընկերությունը բաց է մատակարարի կողմից շիճուկի կազմի
վերաբերյալ առաջարկությունների համար՝ արտադրական համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfe5d861-c939-456f-b22f-841d5ab70225
Ծածկագիր. BRPL20200708001

Այլ ոլորտներ
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Լուսարձակող դիոդային ապրանքներ արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է
դիստրիբյուտորներ
Փողոցային, արդյունաբերական և փակ LED լուսատուների, ինչպես նաև լուսավորության
կառավարման բարդ լուծումներ ռուսական մշակողն ու արտադրողը փնտրում է գործընկերներ՝
տարածման ծառայություններ կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու
նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef528eb5-a4fb-42e1-b1d4-ae58866ffd19
Ծածկագիր. BORU20201012001
Սերբական ընկերությունը որպես ենթակապալառու առաջարկում է էներգետիկ աուդիտի
ծառայություններ և էներգախնայողության բարելավման լուծումներ
Սերբական ընկերությունը հիմնադրվել է 2010 թվականին և առաջարկում է ծառայությունների մի
ամբողջ շարք էներգետիկ աուդիտի ոլորտում. Նախնական, մանրամասն, ստուգում և հետհոստ.
Ընկերությունը շահագրգռված է գործել որպես ենթակապալառու՝ էներգետիկ արդյունավետության
ոլորտում: Ընկերությունը տրամադրում է լուծումներ էներգախնայողության բարելավման,
վերականգնվող էներգիայի նախագծերի, էներգախնայողության վարկային գծերի և
մարքեթինգային

ընկերությունների

համար,

նաև

խորհրդատվություն

ծառայությունների

մատուցման համաձայնագրերի ներքո: Ընկերությունն ունի ավելի քան 90 իրականացված ծրագիր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f092733-ed23-4026-831c-1ad68db0ee37
Ծածկագիր. BORS20200929001

Ապրանքների տեխնոլոգիայի և նորարարության զարգացման պորտուգալական առաջատար
ընկերությունը փնտրում է արտասահմանյան գործընկերներ
Ավելի համագործակցային և ոգեշնչող նպատակ ունենալով, ավելի համագործակցային և ոգեշնչող
միջավայրեր ստեղծելու նպատակով, այս պորտուգալական ընկերությունը գործարկել է
հիմնական լուծումը ՝ Ultra High Definition (UHD կամ 4K) և android 8.0-ով ինտերակտիվ էկրանը:
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Այժմ այն ձգտում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրի միջոցով ընդլայնել իր
գործունեությունն ամբողջ աշխարհում: Ընկերությունը բաց է նաև եվրոպական ընկերությունների
հետ արտադրական համաձայնագրերի համար, որոնք պահանջում են պատվերով ծառայություն:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b165939-5be7-46ca-9cc6-20f9b51fea58
Ծածկագիր. BOPT20201003004

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձր ճշգրտության մեխանիկական
մշակման ոլորտում, գործընկերներ է փնտրում ենթակապայմանագրի/աութսորսինգի
համաձայնագրերի ներքո
Ռումինական ընկերությունը մասնագիտացած է CNC- ի (համակարգչային թվային կառավարման)
բարձր ճշգրտության մեխանիկական մշակման, ինչպես նաև սովորական մեքենաների, հիդրավլիկ
բալոնների նորոգման ոլորտում՝ անկախ արտադրողից և կոշտ քրոմապատումից: Այն փնտրում է
գործընկերներ՝

ենթակապայմանագրի/աութսորսինգի

համաձայնագրերի

ներքո

համա-

գործակցելու նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce7fee9b-bf23-4cbd-ad23-265923f06a81
Ծածկագիր. BORO20200924001

Լեհական ընկերության կողմից առաջարկվում են էլեկտրոնային բաղադրիչները արտադրական և
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո
Լեհաստանի ՓՄՁ-ն, որը փորձառու է էլեկտրոնային բաղադրիչների արտադրության ոլորտում,
փնտրում է առևտրային և արտադրական գործընկերներ: Ընկերությունն արտադրում է միջամտող
ճնշման կոնդենսատորներ և զտիչներ, AC (փոփոխական հոսանքի) կոնդենսատորներ և բարձր
լարման կայծային բռնկիչներ գազօջախների համար: Ընկերությունը փնտրում է առևտրային
գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու
նպատակով: Ընկերությունն իր պորտֆելից առաջարկում է բաղադրիչների արտադրություն և
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ծառայություններ փաթույթների, հերմետիկացման կամ 3D մոդելավորման ոլորտում: Այդ դեպքում
կառաջարկվեն արտադրական կամ աութսորսինգի համաձայնագրեր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6be81f5c-4b24-4bb6-9df3-3ca7cdae8bf1
Ծածկագիր. BOPL20190326001
Պորտուգալիայում հիմնված ընկերությունը, որը զբաղվում է հիգիենայի և ջերմաստիճանի
չափման կրպակների արտադրությամբ, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման կամ առևտրային
գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով
1995 թվականից ի վեր, պորտուգալական ստեղծագործական տեխնոլոգիական ընկերությունը
նախագծում է գրավիչ, ինտերակտիվ, բազմաբնույթ փորձեր թվային տեխնոլոգիայի և լուծումների
հետ: Այն վերջերս մշակել է հիգիենայի և ջերմաստիճանի չափման կրպակ, որը պարունակում է
դեմքի և պաշտպանիչ դիմակների ճանաչում, տարածում է ախտահանիչ միջոցները և չափում է
ջերմաստիճանը: Ընկերությունը
փնտրում է նոր շուկաներ՝տարածման կամ առևտրային
գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3da843ad-573b-46da-9de2-4ac370e5392b
Ծածկագիր. BOPT20201003002

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Հունգարական ներմուծող և դիստրիբյուտոր ընկերությունը փնտրում է սանհանգույցի և
խոհանոցի սանտեխնիկայի, կահույքի և հատակի փայտե ծածկեր արտադրողներ
Հունգարական ընկերությունը հետաքրքրված է լոգարանի և խոհանոցի սանտեխնիկայի և
կահույքի

ներմուծմամբ

և

տարածմամբ:

Փայտե

հատակի

ծածկերը

նույնպես

նրանց

հետաքրքրության առարկան են: Այն կցանկանար համապատասխան արտադրողների հետ կնքել
տարածման ծառայությունների և առևտրային գործակալության համաձայնագիր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93b14000-86fc-4be9-a242-02d084238366
Ծածկագիր. BRHU20200715001
Իսպանական ընկերությունն ըստ պահանջարկի թափոնների հավաքման և մաքրման
համակարգերի մեքենաներ ու սարքավորումներ է փնտրում
Ըստ պահանջարկի թափոնների հավաքման և մաքրման համակարգերի ոլորտում մեծ փորձ
ունեցող իսպանական ընկերությունը իր ծառայություններն է առաջարկում առևտրային
գործակալության ներքո հետաքրքրվող ընկերություններին, տարբեր տեսակի թափոնների
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հավաքման և մաքրման համակարգերի (տարաներ բացող սարքեր, փոխակրիչ գոտիներ,
տեսակավորող մեքենաներ, մաղող մեքենաներ, մանրացնող սարքեր, թրթռացող-սնուցող սարքեր,
աղբահանող սարքեր, հողմափոխիչներ և այլն) համար՝ տարածման կամ

լիցենզային

պայմանագրերի ներքո: ՓՄՁ-ն առաջարկում է տեխնիկական սպասարկում և ամբողջական
վաճառքից հետո ծառայություն, ներառյալ տեղադրումը և տեղում վերանորոգումը:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb67d800-7188-413a-9e8c-98aa8408386e
Ծածկագիր. BRES20200512001
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և
առաջարկներ

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ
Ուկրաինական համալսարանն առաջարկում է կենսասպան նյութ ՝ հիմնված պոլիուրեթանային
փրփուրի և յոդի վրա
Համալսարանն առաջարկում է պոլիուրեթանային փրփուրի և յոդի վրա հիմնված կենսասպան
նյութի արտադրության մեթոդ. տարբեր չափերի հաբեր՝պաթոգեն միկրոօրգանիզմներից խմելու
ջրի ախտահանման համար. մանրէասպան վիրակապեր, որոնք, կախված վնասի աստիճանից,
կարող են կիրառվել վերքերի նախնական բուժումից առաջ և հետո, կարող են կիրառվել նաև
ախտածին միկրոօրգանիզմներից դաշտային և ստացիոնար պայմաններում խմելու ջրի
ախտահանման համար: Համագործակցության տեսակը կլինի տեխնիկական աջակցությամբ
առևտրային պայմանագիրը:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f4ce950-dc77-496f-b5e3-00a9ffac2e46
Ծածկագիր. TOUA20201009002
Վտանգավոր թափոնների և վնասակար նյութերի փոխադրման և պահեստավորման համար
ապակե բաղադրության նոր տարա
Գերմանական ընկերությունը մշակել է տրանսպորտի և պահեստավորման նոր տեխնոլոգիա՝
հիմնված էկոլոգիապես վնասակար նյութերի և վտանգավոր թափոնների համար նախատեսված
հատուկ ապակե խառնուրդով տարաների վրա: Դրանք բնութագրվում են բացառիկ ամրությամբ,
ֆիզիկական ուժով, բարձր քիմիական և ջերմաստիճանային դիմադրողականությամբ (մինչև 1000
C °): Դրանք փաթեթավորվում են, հեշտ են գործածվում և չափերով ու ձևով (խորանարդ կամ գլան)
հարմարեցված են օգտագործողի պահանջներին: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ`
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տեխնիկական

աջակցությամբ

առևտրային

համաձայնագրերի

ներքո

համագործակցելու

նպատակով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f6ae394-20d6-4d4a-86ef-1311ab305846
Ծածկագիր. TODE20200930002

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ
Լեհական ընկերությունը փնտրում է տեխնոլոգիա՝ ֆոտոգալվանային մոդուլների թափոնները
վերամշակելու նպատակով
Վերամշակման ոլորտի լեհական ընկերությունը փնտրում է տեխնոլոգիա՝ ֆոտոգալվանային
մոդուլների թափոնները վերամշակելու համար: Ընկերությունը շահագրգռված է համագործակցել
առևտրային
պայմանագրի
ներքո`
տեխնիկական
աջակցությամբ:
Ընկերությունը Հյուսիսային Լեհաստանից 2012 թվականից ծառայություններ է մատուցում
թափոնների էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների հավաքման և վերամշակման
ոլորտում: Ընկերությունը զբաղվում է էլեկտրոնային սարքավորումների նորոգմամբ և վաճառքով՝
վերաօգտագործում,

օգտագործված

սարքավորումներից

նյութերի

տարանջատում

և

վերամշակում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba891fe4-b023-447d-9828-214c6504ebf7
Ծածկագիր. TRPL20200930001
Իսպանական բիոտեխնիկական ընկերությունը խմորման միջոցով շտամներ և մասշտաբային
արտադրանք է փնտրում կոսմետիկ բաղադրիչներ ստանալու համար
Արդյունաբերական խմորման ոլորտում մասնագիտացած իսպանական բիոտեխնիկական
ընկերությունը կոսմետիկ բաղադրիչներ ստանալու համար փնտրում է շտամներ և խմորման
տեխնոլոգիա՝ իր արտադրական ծավալները մեծացնելու նպատակով: Գործընկերներ կարող են
լինել

ընկերությունները,

գյուղատնտեսության,

համալսարանները

դեղագործության,

և

գիտահետազոտական

առողջապահության,

սննդի

ոլորտներից, որոնք շահագրգռված են տեխնիկական աջակցությամբ

ինստիտուտները
և

կոսմետիկայի

արտադրական և

առևտրային համաձայնագրերով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c6b2c514-7b08-499a-9cc5-9d0811d92f69
Ծածկագիր. TRES20200613001
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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 նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում
կազմակերպվող միջոցառումները:

Նոյեմբեր

16/11/2020

MEDICA Healthcare Brokerage Event Virtual
Գերմանիա (Դյուսելդորֆ)

Նպատակը՝ ձեռնարկություններին, համալսարաններին և հետազոտական
հաստատություններին աջակցելն է՝ Եվրոպայում գործընկերներ գտնելու
հարցում

գործարար

արտադրության

և

համագործակցության,
լիցենզավորման

արտադրանքի

զարգացման,

պայմանագրերի,

համատեղ

ձեռնարկությունների կամ գործընկերության այլ տեսակների շրջանակներում:
http://www.medica-tradefair.com/
19/11/2020

Interpoma Business Match 2020 - Digital Days
Բոլցանո (Իտալիա)

Համագործակցության հաստատման միջոցառումների ընթացքում մասնակից
ընկերությունները հնարավորություն կունենան առցանց հանդիպել Հարավային
Տիրոլյան, Իտալական և միջազգային ընկերությունների հետ, հաստատել նոր
կապեր՝ նպատակ ունենալով հաստատել անհապաղ կամ հետագա գործարար
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համաձայնագրեր և համագործակցություն:
https://interpoma-business-match-2020.b2match.io/

Դեկտեմբեր
07/12/2020

ECHINNOVATION 2020 (Virtual)
Սինգապուր (Սինգապուր)

Այս

միջոցառումը

մատակարարներին

միավորում
և

տեխնոլոգիաների
հնարավորությունները

է

միջազգային

ձեռնարկություններին՝
առևտրայնացումը,
և

բաց

տեխնոլոգիական

արագացնելու

սերմերի

նորարարական

զարգացող

արտոնագրման

համագործակցությունները

խթանելու համար:
http://www.techinnovation.com.sg/

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
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➢ 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

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=
32db25cb-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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