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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 
 

Շվեյցարական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և (կամ) առևտրային գործակալներ 

եվրոպական շուկայում բուսական, առողջ, օրգանական, բնական և կայուն սննդի արտադրանքի 

համար (բարեր, սպիտակուցներ, հավելումներ): 

Սննդամթերքի ոլորտում մասնագիտացած շվեյցարական այս ընկերությունն առաջարկում է մի 

շարք եզակի օրգանական և բուսական արտադրատեսակներ՝ ներառյալ հավելումներ, խորտիկներ 

և սպիտակուցային փոշի: Արտերկրի շուկայում ներկայությունը մեծացնելու համար 

ընկերությունը Եվրոպայում փնտրում է փորձառու դիստրիբյուտորներ և (կամ) առևտրային 

գործակալներ՝ սննդի ոլորտից։ 

Ծածկագիր. BOCH20201014001 

 

Կաթնամթերք արտադրողը Կոսովոյից փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ավելի քան 20 տարվա փորձ ունեցող կոսովոյական ընկերությունը մասնագիտացած է մի շարք 

կաթնամթերքի տեսակների արտադրության բնագավառում, ներառյալ՝  թարմ կաթ, յոգուրտներ, 
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սպիտակ պանիր և կաթնաշոռ: Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր՝ դեպի արտաքին շուկաներ ընդլայնվելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e84b4a30-0e48-4053-b993-b711e0076d3e  

 Ծածկագիր. BOXK20200827002 

Օրգանական սննդի ռումինական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռումինական օրգանական սննդի ոլորտի ընկերության արտադրանքը հենց սկզբից շատ 

գնահատվել է տեղական շուկայի կողմից՝ բարձր որակի, առանձնահատուկ համի և օրիգինալ 

բաղադրատոմսերի շնորհիվ: Ընկերության բրենդային ապուրները, թխվածքաբլիթները և 

լիմոնադները, ինչպես նաև օրգանական մեղրը և չիչխանի հումքը, թեյը, յուղն ու հյութը կամ այլ 

բույսերի և սերմերի յուղերը պատրաստ են սահմաններից դուրս տարածման համար: 

Ընկերությունը պատրաստ է նաև կնքել ֆրանչայզի համաձայնագիր՝ իր արտադրանքի համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f92f39f8-6249-4d75-b8ec-7601b32fe414 

Ծածկագիր. BORO20200714001 

 

Մալթական որակյալ սննդամթերք արտադրողը, որն առաջարկում է ապրանքների լայն 

տեսականի, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների կամ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

Մալթական սննդամթերքի առաջատար արտադրողը, որը մասնագիտացած է համեմունքների, 

սոուսների, արգանակի, հեղուկ սոուսների պատրաստման, հատիկավորների և ժելեի 

արտադրության մեջ, ցանկանում է համապատասխան գործընկերների հետ կնքել տարածման 

ծառայությունների համաձայնագիր կամ առևտրային գործակալության համաձայնագիր: 

Ապրանքները կարող են առաջարկվել տարբեր փաթեթավորմամբ, և ընկերությունն ի վիճակի է 

մատակարարել իր սեփական ապրանքանիշը մասնավոր պիտակի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db589231-3adb-43b7-bded-c32e08198572  
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Ծածկագիր. BOMT20201113001 

Թեյ արտադրող պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է գործակալներ կամ 

դիստրիբյուտորներ 

Ազորական թեյ արտադրողը, որը Եվրոպայում այդ տեսակի երկու արտադրողներից մեկն է, իր 

արտադրանքը ԵՄ և ոչ ԵՄ երկրների շուկա հանելու նպատակով փնտրում է գործակալներ կամ 

դիստրիբյուտորներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f79b7a53-b279-4e0b-8778-ec2ae20c1554  

Ծածկագիր. BOPT20191126001 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 
Թարմ մրգերի ռումինական ներմուծողը և դիստրիբյուտորը փնտրում է ներմուծողներ 

Ռումինական  ընկերությունը, որը մասնագիտացած է թարմ և վերամշակված մրգերի (հյութ և 

խյուս) մեծածավալ  վաճառքի և տարածման բնագավառում, ռումինական շուկայում  ցանկանում է 

ուսումնասիրել Եվրոպայում որակյալ մրգեր արտադրողներից ներմուծման նոր 

հնարավորությունները՝ իր պորտֆելը տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

ընդլայնելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22d27e91-acd4-44fe-a28b-2bec987b361e  

Ծածկագիր. BRRO20190226002 

Տեքստիլ արտադրություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ձեռագործ մետաքսե շարֆերի ռումինական արտադրողը տարածման համաձայնագրերի ներքո  

միջազգային գործընկերներ է փնտրում 

Ռումինական ընկերությունը մասնագիտացած է կանանց համար մետաքսե շարֆերի 

արտադրության ոլորտում: Բոլոր ապրանքները պատրաստված են բնական մետաքսե գործվածքից 

և ձեռքով ներկված են: Ընկերությունը շահագրգռված է միջազգային շուկայում ընդլայնելու միջոցով 

միջազգային բիզնես գործընկերների հետ համագործակցությամբ, ովքեր շահագրգռված են 

տարածման համաձայնագրերի ներքո իր ապրանքների տարածմամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f190595-2eba-492e-b821-8791ee6b3932  

Ծածկագիր. BORO20190522001 

 

Կոշիկի արտադրության մեջ մասնագիտացված մոլդովական ընկերությունը փնտրում է 

գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրի և (կամ) տարածման  ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Տղամարդկանց, կանանց և մանկական կոշիկների արտադրության մեջ մասնագիտացած 

մոլդովական ընկերությունը շահագրգռված է գտնելու կոշկեղեն արտադրողների` այդ 

ընկերության  համար պատվերով արտադրանք արտադրելու նպատակով, ինչպես նաև 

արտադրական պայմանագրով աշխատելու համար: Ընկերությունն իր եզակի վերջնական  
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արտադրանքի համար փնտրում է նաև դիստրիբյուտորներ՝ տարածման  ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00d636ca-4f4b-4a05-baab-9922aa7817e6  

Ծածկագիր. BOMD20200930001 

 

Տեխնոլոգիական գործվածքներից պատրաստված արտաքին հագուստի մեջ մասնագիտացած  

ուկրաինական կարի ձեռնարկությունը հաճախորդներ է փնտրում՝ արտադրության կամ 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի նեքո  

Ուկրաինայում տեղակայված ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ժամանակակից և 

արդյունավետ տեխնոլոգիաների վրա տեխնոլոգիական գործվածքներից երեխաների և 

մեծահասակների արտաքին հագուստի արտադրության մեջ, փնտրում է արտադրական և (կամ) 

ենթապայմանագրային համաձայնագիր: Ընկերությունը կարող է ապահովել նախագծման, 

ստեղծման, գործվածքների կտրման և կարի ամբողջական ծառայություն՝ զանգվածային 

արտադրության կամ անձնական կարիքների նպատակով: Ընկերությունը պատրաստ է  արտադրել 

նաև հաճախորդի պիտակի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/adb5181c-a80b-455e-bbea-3c1d653d7ffa  

 Ծածկագիր. BOUA20200518004 
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Ալբանական արտադրողը փնտրում է բիզնես գործընկերներ 

Ալբանական ընկերությունը, որն արտադրում է տարբեր տեսակների աշխատանքային և առօրյա 

հագուստ՝ տաբատներ, բաճկոններ, վերնաշապիկներ, շապիկներ, պոլո վերնաշապիկներ և 

կնգուղավոր սվիտերներ, փնտրում է բիզնես գործընկերներ։ Ընկերությունը սկսել է իր 

արտադրությունը 2004 թվականից։ Ընկերությունը ցանկանում է հասնել մեծ թվով 

դիստրիբյուտորների հետ համագործակցության՝ իր ապրանքները խթանելու և վաճառելու 

նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01bbd2fa-be5e-4e81-9037-3b983d92aea0  

Ծածկագիր. BOAL20190521001 

 

 

 

Կանացի հագուստի բուլղարական արտադրողը հետաքրքրված է տարածման ծառայության 

համաձայնագրով 

Կանացի հագուստի արտադրության և դիզայնի բնագավառում գործող  բուլղարական 

ընկերությունը փնտրում է միջազգային համագործակցություն: Պոտենցիալ նոր գործընկերությունը 

ցանկալի է կնքել տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01bbd2fa-be5e-4e81-9037-3b983d92aea0  

Ծածկագիր. BOBG20191122001 

Կտավատի մանրաթելեր արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա 

դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունը զբաղվում է կտավատից տարատեսակ նյութերի արտադրությամբ: 

Ընկերության արտադրանքները հետևյալն են. երկար և կարճ կտավատի մանրաթել, քոլք, 

կոտոնացված կտավատի մանրաթել և գզիչ: Այս նյութերը լայնորեն օգտագործվում են 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01bbd2fa-be5e-4e81-9037-3b983d92aea0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01bbd2fa-be5e-4e81-9037-3b983d92aea0
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շինարարության համար նախատեսված գործվածքների արտադրության մեջ: Ռուսական 

ընկերությունը տարածման ծառայությունների մատուցման համաձայնագիր կնքելու համար 

փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85bf769f-02df-4fe6-8dbd-66e1b7918760  

 

Ծածկագիր. BORU20200528002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Կենդանիների աքսեսուարների (գործվածք տնակներ, մահճակալներ, պայուսակներ) լեհական 

արտադրողը փնտրում է կարի արտադրամասեր, որոնք հետաքրքրված են իր արտադրանքի 

արտադրությամբ 

Տեքստիլ արդյունաբերության լեհական ՓՄՁ-ն մասնագիտացված է գործվածք տնակների, 

մահճակալների և պայուսակների արտադրության մեջ: Այժմ այն փնտրում է կարի 

արտադրամասեր, որոնք կարտադրեն կենդանիների այս աքսեսուարները՝ խստորեն 

պահպանելով ընկերության կողմից տրամադրված նախագծերը և բնութագրերը: Արտադրական 

համաձայնագրի շրջանակներում համագործակցությունը կսկսվի ամսական 1000 միավոր 

պատվերով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff691304-cb49-4158-87c0-7fc0a781bf7c  

  Ծածկագիր. BRPL20200318001 

Հոլանդական առցանց  խանութը փնտրում է համագործակցություն այն ապրանքանիշերի հետ, 

որոնք կարող են մատակարարել կաշի/ կաշվե պայուսակներ և ճամպրուկներ ցածր և միջին խավի 

համար` առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

Հոլանդական առցանց խանութը մասնագիտացած է կաշվե իրերի, ինչպես օրինակ՝ 

պայուսակների և կոշիկների վաճառքի մեջ: Իր  վեբ-խանութի համար ընկերությունը փնտրում է 

ցածր և միջին խավի համար նախատեսված կաշի/կաշվե նորաձև ճանապարհորդական 

պայուսակների և ճամպրուկների նոր ապրանքանիշեր: Ընկերությունը փնտրում է Եվրոպայում 

հիմնված ապրանքանիշեր: Համագործակցությունը կարող է լինել առևտրային գործակալության 

ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1821e8a-e69a-4ef7-a347-74903d5e00f7 

 Ծածկագիր. BRNL20200229001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85bf769f-02df-4fe6-8dbd-66e1b7918760
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1821e8a-e69a-4ef7-a347-74903d5e00f7
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Շինարարություն 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իտալական ընկերությունը, որը մշակել է նորարարական և էկո տեխնոլոգիաներ՝ թեթև հիմքերի և 

ինքնահարթեցվող ցեմենտի խառնուրդների կառուցման համար, գործընկերներ է փնտրում 

լիցենզիոն համաձայնագրերի ներքո 

Հյուսիսային Իտալիայում տեղակայված իտալական ընկերությունը, որն ունի 20 տարվա փորձ, 

մասնագիտացած է բարձրորակ ջերմային և ձայնային մեկուսիչով նորարարական 

լուսավորության հիմքերի և ինքնակարգավորվող ցեմենտի շաղախների արտադրության մեջ: Այս 

ապրանքները պատրաստվում են վերամշակված պոլիմերային հավելանյութերի օգտագործմամբ: 

Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում արտոնագրային համաձայնագրերով նոր շուկաներ 

բացելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50b0e64d-da18-4563-a4f9-5c8884ecf88b 

Ծածկագիր.  BOIT20201105001 

 

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է հնաոճ մեքենաների մասեր և դեկորատիվ մետաղական 

մասեր՝ կահույքի և շենքերի համար 

 

Լհական ընկերությունն առաջարկում է հնաոճ մեքենաների մասեր և դեկորատիվ մետաղական 

մասեր՝ կահույքի և շենքերի համար, որոնք արտադրված են CNC արդիական մշակման 

տեխնոլոգիաներով: Ընկերությունը նախընտրում է առևտրային գործակալության 

համաձայնագիրը։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4af8965-de40-4734-9f3e-67392f8bfe4e  

 

Ծածկագիր.   BOPL20201029001 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է մետաղական և պլաստմասե մասերի 

արտադրության մեջ, առաջարկում է ենթակապայմանագրային և արտադրական ծառայություններ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50b0e64d-da18-4563-a4f9-5c8884ecf88b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4af8965-de40-4734-9f3e-67392f8bfe4e
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Տարբեր չափերի մետաղական և պլաստմասե մասերի լեհական արդյունաբերական արտադրողը, 

որն արտադրական գործընթացում օգտագործում է CNC մեքենաներ (շրջադարձ, հորատում, 

ֆրեզեր և այլն) արտասահմանյան ընկերություններին առաջարկում է ենթապայմանագրային և 

արտադրական ծառայություններ՝ հիմնականում շինարարության և արտադրության ոլորտներից: 

Ընկերությունն ի վիճակի է աշխատել ավելի քան 1000 կգ քաշ ունեցող դետալների հետ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fb1e3b2-46e5-4c3f-8200-962ee95341a7  

Ծածկագիր.   BOPL20200521001 

Բարձր ճշգրտության հաստոցների և բաղադրիչների ոլորտում մասնագիտացած իսպանական 

ընկերությունը  փնտրում է ենթապայմանագրային համաձայնագրեր 

Իսպանական ընկերությունը մասնագիտացված է միջին և երկար խմբաքանակների, բարձր 

ճշգրտության մշակման մասերի և բաղադրիչների հավաքման ոլորտում, այնպիսի հատվածների 

համար, ինչպիսիք են ավտոմոբիլային, արդյունաբերական մեքենաները, գյուղատնտեսական և 

շինարարական մեքենաները, երկաթուղին, վերելակների արդյունաբերությունը և այլն: 

Ընկերությունն առաջարկում է իր փորձը ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b68d3fb8-c990-4fee-9e2e-c965b9359565  

 Ծածկագիր.  BOES20201111001 

Դեկորատիվ քարերի ուկրաինական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային 

գործակալներ: 

Ուկրաինական արտադրական ընկերությունը մասնագիտացած է արտոնագրված անկար 

տեղադրման տեխնիկայով դեկորատիվ տեքստուրային քարերի լայն տեսականու արտադրության 

բնագավառում: Ընկերությունը շահագրգռված է գտնել երկարաժամկետ համագործակցություն՝ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի և (կամ) առևտրային գործակալության 

համաձայնագրերի  ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9181e30-bb88-4ec7-8af9-715cf5faea48  

Ծածկագիր.   BOUA20200724001 

Իսպանական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է շինարարության և քաղաքային բնության վրա 

հիմնված լուծումների ոլորտում, փնտրում է կայուն նյութեր անջրանցիկ տախտակների համար՝ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fb1e3b2-46e5-4c3f-8200-962ee95341a7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b68d3fb8-c990-4fee-9e2e-c965b9359565
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9181e30-bb88-4ec7-8af9-715cf5faea48
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այլընտրանք պոլիվինիլքլորիդ (ՊՎՔ), որոնք պետք է ներդրվեն ընկերության ուղղահայաց 

պարտեզային համակարգերում: 

Կայունության ոլորտում մասնագիտացած իսպանական ՓՄՁ-ն նախագծել է պարտեզի 

ուղղահայաց համակարգերի շարք: Ընկերությունը փնտրում է կայուն և անջրանցիկ տախտակի 

այլընտրանք այն ստանդարտ ՊՎՔ վահանակներին, որոնք այժմ կիրառվում են իրենց 

համակարգերում: Ընկերությունը փնտրում է շինարարական նյութերի միջազգային արտադրող 

կամ դիստրիբյուտոր, որը կարող է մատակարարման համաձայնագրի ներքո այլընտրանքային 

տախտակ մատակարարել: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84c41444-122d-4a10-859d-25431481c42f  

   Ծածկագիր.    BRES20201022001 

Լեհական միջնորդավորված ծառայություններ մատուցող ընկերությունը փնտրում է շինանյութեր 

և արդյունաբերական արտադրանք արտադրողներ և տարածողներ, ովքեր հետաքրքրված են 

տարածման ծառայությունների  և առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո  մուտք 

գործել  լեհական շուկա  

Լեհական ընկերությունը, որը շուկայի տարբեր ոլորտներում գործակալի և ներկայացուցչի 

ծառայություններ տրամադրելու փորձ ունի, առևտրային գործակալության կամ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո առաջարկում է առևտրի միջնորդավորված 

ծառայություններ օտարերկրյա ընկերություններին, ովքեր ցանկանում են մուտք գործել լեհական 

շուկա: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65a63fdf-5e33-47aa-986f-e5ac14bb45f0 

 Ծածկագիր.  BRPL20200901001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84c41444-122d-4a10-859d-25431481c42f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65a63fdf-5e33-47aa-986f-e5ac14bb45f0
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Սլովենական գործընկերները փնտրում են Horizon 2020 Green Deal թեմայի  համար կոնսորցիում. 

կառուցում և վերանորոգում էներգիայի և ռեսուրսների խնայողությամբ 

Երկու սլովենական հետազոտական ինստիտուտներ և սլովենական մի մեծ ընկերություն որոնում 

են Horizon 2020 Green Deal (LC-GD-4-1-2020) թեմայով մրցույթի համար կոնսորցիումի գործընկեր: 

Ծրագրի նպատակն է՝ մշակել ընդլայնված պոլիստիրոլի արտադրության նոր գործընթաց` 

հրդեհային հատկությունների բարելավված արձագանքով և վերամշակել շինարարությունից և 

փաթեթավորումից առաջացած թափոնների պենոպոլիստիրոլը: Ընկերությունները փնտրում են  

պենոպոլիստիրոլի ոլորտում փորձ ունեցող ընկերություններ և հետազոտական 

հաստատություններ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73d3462b-555c-4e18-bb53-324eb2e12b04  

 Ծածկագիր. RDSI20201124001 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Լաբորատորիաների և արտադրական ընկերությունների համար նախագծի, տվյալների և 

խնդիրների կառավարման համակարգ առաջարկող լեհական ՏՏ ընկերությունը փնտրում է 

առևտրային գործակալներ 

Լեհական ընկերությունը ստեղծել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հարթակ, որը նվիրված է 

լաբորատորիաների և արտադրական ընկերությունների նախագծերի և առաջադրանքների 

կառավարմանը, ինչը հնարավորություն է տալիս լիարժեք վերահսկել աշխատանքային հոսքերի 

գործընթացները: Ընկերությունը փնտրում է լիցենզիայի և առևտրային գործակալության 

համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4103c4a1-f2e3-434f-b70d-90c641f1202a  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73d3462b-555c-4e18-bb53-324eb2e12b04
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4103c4a1-f2e3-434f-b70d-90c641f1202a
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Ծածկագիր. BOPL20201027002 

Սպասարկման կազմակերպությունների համար ծրագրային ապահովում մշակող ֆրանսիական 

ՏՀՏ ընկերությունը փնտրում է ավիացիոն ոլորտում առևտրային գործակալներ 

Ֆրանսիական ՏՀՏ ընկերությունը հիմնադրվել է 2008 թ.-ին և մասնագիտացած է հսկողության 

գործիքների մեջ՝ ավիագնացության մասնաճյուղում սպասարկման խնդիրները կառավարելու 

համար: Ծրագրակազմը նվիրված է տեխնիկական սպասարկման կազմակերպություններին և 

ավիաընկերություններին բոլոր տեսակի ինքնաթիռների համար՝ սկսած մասնավոր 

ինքնաթիռներից մինչև խոշոր առևտրային ինքնաթիռներ: Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն ունի անհրաժեշտ 

հավաստագրեր եվրոպական շուկայում իր ծրագրակազմն առաջարկելու համար և ցանկանում է 

ընդլայնել իր վաճառքի ցանցը առևտրային գործակալների միջոցով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54bf6e40-6710-4789-8ef1-38c7eafbc25c  

Ծածկագիր. BOFR20201028001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Երիտասարդ լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ծրագրային ապահովման 

ինժեներիայի ոլորտում, պահանջարկի հիման վրա ստեղծում է ՏՏ ծրագրեր, առևտրային 

գործակալության համաձայնագրի ներքո ցանկանում է օտարերկրյա ՏՏ ընկերություններին 

ներկայացնել լեհական շուկայում: 

Այս լեհական ՏՏ ընկերությունը ստեղծում է մաքսային ծրագրեր՝ ինչպես վեբ, այնպես էլ բջջային 

հավելվածներ, բանկային, ապահովագրական, առողջապահական ոլորտի և շատ այլ 

արդյունաբերությունների համար, որտեղ պահանջվում է բարելավել ընկերությունների 

աշխատանքը մարդկային ռեսուրսների կառավարման, ֆինանսների կամ հաճախորդների հետ 

կապի ոլորտում: Հաշվի առնելով մատուցվող ծառայությունների շրջանակը, ավարտված 

նախագծերը և տեղական ՏՏ շուկայի իմացությունը՝ ընկերությունը կցանկանա առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո Լեհաստանի շուկայում ներկայացնել մեկ այլ ՏՏ 

ընկերություն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3ba449c-9f84-4c57-be75-3d6085ce3319  

   

   Ծածկագիր. BRPL20201030001 

Կոսմետիկա 

mailto:info@eenarmenia.am
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                         Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Հում և օրգանական կոսմետիկայի մակեդոնական արտադրողը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ կամ առևտրային գործակալներ 

Մակեդոնական ընկերությունը մասնագիտացած է կոսմետիկ արտադրանքի հումքի 

արտադրության մեջ, ներառյալ դեմքի և մարմնի ուտելի քսուքներ, սկրաբներ, շիճուկներ, 

մաքրող միջոցներ, օճառներ, մարմնի կարագներ և շամպուններ: Բոլոր ապրանքներն ունեն 3 

տարվա պահպանման ժամկետ, առանց ավելացված որևէ կոնսերվանտների, որոնք 

պատրաստվում են առանց ջեռուցման և պարունակում են ավելի շատ օգտակար հանածոներ 

և վիտամիններ՝ համեմատած մյուս բնական կոսմետիկ արտադրանքի հետ: Ընկերությունը 

փնտրում է առևտրային միջնորդներ՝ տարածման  ծառայությունների կամ առևտրային 

գործակալության  ծառայությունների համաձայնագրի շրջանակներում հաագործակցելու 

նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27bacb01-0fef-499c-9fb7-3e2ab32cc7a5  

  Ծածկագիր. BOMK20190618002 

Բիո և օրգանական կոսմետիկայի բուլղարական արտադրողը փնտրում է տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր 

Վարդերի հովտի սրտում գտնվող բուլղարական դինամիկ աճող ընկերությունը գործում է 

բնական կոսմետիկ արտադրանքի արտադրության ոլորտում: Ընկերությունը փնտրում է 

հնարավոր գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09b4aeea-93c2-4c51-b98a-1d0dcfe435ae  

 Ծածկագիր. BOBG20190902001 
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Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

COVID-19: Անհատական պաշտպանիչ պարագաների լեհական արտադրողը (FFP1, FFP2, FFP3 

ֆիլտրող դեմքի կեսը փակող դիմակներ) փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտցած է FFP1, FFP2 և FFP3 պաշտպանիչ դիմակների 

արտադրության մեջ, փնտրում է նոր դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում: Ապրանքներն ունեն բոլոր 

անհրաժեշտ ԵՄ վկայագրերը, ներառյալ EN149- ը և 93/92 ԵՏՀ հրահանգը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51d0dcd6-d45a-4764-bb06-68d9ef22878d  

 Ծածկագիր. BOPL20201102002 

 

COVID-19: Անհատական պաշտպանիչ պարագաների (մեկանգամյա օգտագործման դիմակներ) 

լեհական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է մեկանգամյա կիրառման պաշտպանիչ 

դիմակների  արտադրության մեջ, փնտրում է բիզնես գործընկերներ՝ տարածման կամ 

արտադրության համաձայնագրի ներքո իր վաճառքի ուղիները այլ երկրներ ընդլայնելու համար: 

Ընկերությունն ամսական կարող է արտադրել մինչև 10 միլիոն դիմակ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de45c19c-e8bb-4177-80ab-d599393a1a22  

Ծածկագիր. BOPL20201110006 
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Մալթայում հիմնված ընկերությունը, որը մշակում է նյարդաբանական միջոց մտավոր 

գործառույթը և վաղ դեմենցիան հայտնաբերելու համար, փնտրում է առևտրային  

գործակալության կամ տարածման ծառայությունների  համաձայնագիր 

Կոգնիտիվ գիտության, նյարդաբանության և կլինիկական աշխատանքի մեջ մասնագիտացած 

մալթական ուղեղի էնտուզիաստների թիմը մշակել է վաղ դեմենցիայի ախտորոշման հեշտ 

օգտագործման և շարժական EEG-ի վրա հիմնված (էլեկտրոէնցեֆալոգրամա) մեթոդ։ ՓՄՁ-ն 

փնտրում է առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր 

այն գործընկերների հետ, ովքեր գործում են դեմենցիայի խնամքի շուկայում կամ բժշկական 

ոլորտում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08cc2c51-9982-4999-bbd5-84bffb3add09  

Ծածկագիր. BOMT20201015001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Գերմանական բժշկական ոլորտի դիստրիբյուտոր ընկերությունը փնտրում է ծառայությունների 

մատուցման կամ համատեղ ձեռնարկության համձայնագրեր  

Բժշկական սարքավորումների դիստրիբյուտոր ընկերությունը փնտրում է նոր բժշկական 

տեխնոլոգիական արտադրանք ին-վիտրո, կետային խնամքի ախտորոշման կամ վերքերի և 

հարակից ոլորտների կառավարման ոլորտից, որոնք կտարածվեն Գերմանիայում՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ Ավելին, նրանք առաջարկում են համատեղ 

ձեռնարկության համաձայնագրեր նորարարական բժշկական տեխնոլոգիաներ արտադրողների 

հետ։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed135106-2ec2-4cf0-b5d9-7310a80a7f3a  

Ծածկագիր. BRDE20190227002 

Այլ ոլորտներ 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Մալթայի համալսարանի սփին-աութ հետազոտական կազմակերպությունն առաջարկում է 

կայուն վիճակի վերլուծական ծառայություններ և փորձագիտական մասնագիտացված 

դասընթացներ արդյունաբերական հաճախորդների համար, մասնավորապես, դեղագործական / 

պիգմենտային հատվածից `աութսորսինգի պայմանագրով: 

Մալթայում տեղակայված սփին-աութ համալսարանական հետազոտական կազմակերպությունը, 

որը գործում է կայուն վիճակի և կառուցվածքային վերլուծության ոլորտում, առաջարկում է մի 

շարք որակական և քանակական ծառայություններ, ներառյալ բյուրեղների կառուցվածքի որոշում, 

պոլիմորֆ/համաբյուրեղային զննում, ռենտգենյան տոմոգրաֆիա: Նրանք առաջարկում են 

առցանց/ներքին հարմարեցված դասընթացներ, կոշտ մարմնի ֆիզիկա և / կամ 

բյուրեղագիտության դասընթացներ, ռենտգենյան դիֆրակցիայի և փորձառու օգտվողների 

խորացված ուսուցում: Այն փնտրում է աութսորսինգի համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76c64bbb-1459-48d8-8dda-2c080ad681be  

 Ծածկագիր. BOMT20201026001 

Ռուսական ընկերությունը լիցենզիոն պայմանագրի շրջանակներում առաջարկում է անձնական 

վթարի ժամանակ փրկության և էվակուացիայի բարձրակարգ լուծում 

Ռուսական ընկերությունը մշակել է արտոնագրված փրկարարական պարաշյուտային 

համակարգ՝ հիմնված ինքնավար օդաճնշական համակարգի վրա, որը հնարավորություն է տալիս 

արտակարգ իրավիճակների ժամանակ անվտանգ անձնական փրկության և բարձրահարկ 

կառույցներից չպատրաստված անձին փրկելու հնարավորություն: Համագործակցությունը կլինի 

լիցենզիոն համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb42df81-fdf2-48ea-970e-2061058d155b  

Ծածկագիր. BORU20201022001 

Կահույքի արտադրության մեջ մասնագիտացված կոսովոկական ընկերությունը փնտրում է 

առևտրային գործակալության, արտադրական կամ տարածման ծառայություններ 

Արտադրական ընկերությունը Կոսովոյից, որը նախագծում և պատրաստում է պատվերով  

կահույք, փնտրում է առևտրային գործընկերներ՝ եվրոպական շուկայում իր ընկերության 

ներկայացնելու և այդ շուկա մուտք գործելու համար: Համագործակցությունը կլինի առևտրային 

գործակալության, արտադրական կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0da4fb9a-428d-47ed-a3aa-77cf54a18973  

 Ծածկագիր. BOXK20201110003 
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Ընկերությունը Կոսովոյից, որն արտադրում է փափուկ աթոռներ, փնտրում է առևտրային 

գործակալներ  

Ընկերությունը Կոսովոյից, որը մասնագիտացած է տարբեր տեսակի փափուկ աթոռների, 

բազմոցների, բարձ-աթոռների արտադրության ոլորտում, փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ 

առաջարկելով առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47697238-5ca4-4b79-83bf-d3e1088581d5  

 Ծածկագիր. BOXK20201109003 

 

 

Մոլդովական ընկերությունն արտադրում է տարբեր տիպի ձեռագործ իրեր և փնտրում է 

գործընկերներ և/կամ դիստրիբյուտորներ՝ արտադրական և/կամ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Արհեստավորների ասոցիացիան, որը տիրապետում է արհեստների ավելի քան 40 

ուղղությունների, շեշտը դնելով էկոլոգիականի և վերամշակվողի վրա, փնտրում է նոր 

գործընկերներ` տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 

նպատակով: Բացի այդ, ասոցիացիան պատրաստ է արտադրել հաճախորդի պատվերով՝ 

արտադրական համաձայնագրի ներքո: Ասոցիացիայի անդամները արհեստավորներ են, ովքեր 

ստեղծում են ապրանքներ տարբեր տեխնիկայով, ինչպիսիք են հյուսելը, հալեցումը, փորագրումը, 

դարբնոցային աշխատանքը, խեցեգործությունը, ասեղնագործությունը և այլն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95a4e472-cec1-480f-a13b-1a2b17c9dfa5  

Ծածկագիր. BOMD20201106002 

Լյուքս դասի գրասենյակային սեղաններ արտադրող սլովենական ընկերությունը փնտրում է 

առևտրային գործակալներ 

mailto:info@eenarmenia.am
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Սլովենական միկրո ձեռնարկությունը, որը մասնագիտացած է լյուքս դասի կահույքի 

արտադրության ոլորտում, ավելի բարձր գների տիրույթում մշակել է գրասենյակային սեղանների 

նոր շարք, որոնք առանձնանում են նյութերի որակական խառնուրդով և գրավիչ դիզայնով: 

Սեղանները նախատեսված են հաջողակ տնօրենների, ձեռնարկատերերի և մենեջերների համար: 

Ընկերությունն առաջարկում է եզակի անհատականացված սեղանների արտադրություն 

արտադրական համաձայնագրի հիման վրա կամ նորաձև կահույքի մասնագիտացած մանրածախ 

վաճառողների միջոցով՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/262144a5-afee-4cc0-b741-5adad459975e  

Ծածկագիր. BOSI20201116001 

LED էկրանների և մոդուլների ուկրաինական արտադրողը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման  

ծառայության, առևտրային գործակալության և արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2008-ին Կիևում և այն ունի ժամանակակից գործարաններ 

Ուկրաինայում և Լեհաստանում: Այն մասնագիտացած է նորարարական LED էկրանների և 

մոդուլների արտադրության, ինչպես նաև այլ LED ապրանքների արտադրության, տեղադրման և 

պահպանման համար ինտեգրված լուծումների մեջ: Ընկերությունն առաջարկում է ինչպես 

անհատական բաղադրիչներ, այնպես էլ պատրաստի արտադրանք: Այն փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ, առևտրային գործակալներ ամբողջ աշխարհում և առաջարկում է արտադրել 

իր արտադրանքը անհատական պատվերով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c42cd188-4b8d-43c2-962f-41f65269cdc9  

Ծածկագիր. BOUA20200226002 

Չեխական ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ կանացի հիգիենիկ ապրանքներ, 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Չեխական ընկերությունը, որը մշակում և արտադրում է կանանց հիգիենիկ պարագաներ, ունի 

պորտֆոլիո, որը ներառում է նորմալ սանիտարական անձեռոցիկներ, գերբարակ սանիտարական 

անձեռոցիկներ, միջադիրներ, տամպոններ, թեթև անմիզապահության համար նախատեսված 

միջոցներ և եզակի ապրանքներ, ինչպիսիք են պրոբիոտիկ հիմքով սանիտարական 

անձեռոցիկները (որպես պրոբիոտիկ անձեռոցիկներ) և ակտիվ մոլեկուլային թթվածնով 

անձեռոցիկները (որպես հականեխիչանձեռոցիկներ): Ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3023ab9b-a3e4-4e70-ad6a-5a1c773372d1  

Ծածկագիր. BOCZ20190610001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Ռումինական դիստրիբյուտորը, որը մասնագիտացած է փայտաշինության սարքավորումների 

ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է փայտաշինության համար նախատեսված 

սարքավորումների տարածման և ներմուծան ոլորտում, փնտրում է արտադրողներ և 

մատակարարներ։ Ընկերությունը ցանկանում է հաստատել երկարատև համագործակցություն՝ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b59118af-5b57-41c8-9b55-22959a985833   

Ծածկագիր. BRRO20200326003 

Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է կոմպոզիտային ժապավեններ արտադրող 

ընկերություններ՝ մատակարարման համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է կոմպոզիտային խողովակների արտադրության 

բնագավառում, նախագծում է նոր պրոցես՝ բլոկի ոլորուն մեթոդով, որը թույլ է տալիս անընդհատ 

(առանց արտադրության գործընթացի խափանումների) խողովակներ արտադրել անմիջապես 

տեղադրման վայրում: Այս նոր տեխնոլոգիայի նախագծման համար ընկերությունը 

մատակարարման համաձայնագրի ներքո փնտրում է պատվերով ջերմապլաստիկ կոմպոզիտային 

ժապավեններ արտադրող: Հատուկ թիրախային երկրներ չկան։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/564edfe3-f7f4-4c75-bafc-250d4dab4460  

Ծածկագիր. BRFR20201023001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Իսպանական ՓՄՁ-ն առաջարկում է իր փորձը և նուո-հաուն անտառների կառավարման և 

սնկաբանական ռեսուրսների համար` կենսաբանական հիմնավորված լուծումների համար 

ագրոպարենային և արդյունաբերական ծրագրերով՝ հետազոտական համագործակցության 

համաձայնագրերի ներքո։ 

Իսպանական ՓՄՁ-ն  կենտրոնացած է ագրոպարենային և բնապահպանական հատվածներում 

սնկաբանական ռեսուրսների կիրառման ոլորտում և փնտրում է կոնսորցիումներ՝ Green Deal-ի 

(LC-GD-6, 7, 8) կամ այլ համապատասխան եվրոպական ծրագրերի շրջանակներում: Դրա 

փորձաքննությունը նրանց թույլ է տալիս բացահայտել, մշակել և արտադրել սնկային տեսակներ՝ 

կենսաբանական հիմքով լուծումներ  մշակելու, ածխածնի հետքի հետևանքների հաշվարկման և 

հողի կենսաբազմազանության մոնիտորինգի համար: Ընկերությունը եվրոպական նախագծերի 

իրականացման լայն փորձ ունի: Այն փնտրում է հետազոտական համագործակցության 

համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b3d8e74-4212-4de0-9306-048ee8bd60db  

 

Ծածկագիր. TOES20201029001 

3D ատոմային ուժի մանրադիտակ. նոր կոնսոլներ՝ բարելավված 3D զգայունության համար․ 

հետազոտական ինստիտուտը փնտրում է լիցենզիա 

Չափագիտության ոլորտում ակտիվ գերմանական հետազոտական ինստիտուտը մշակել է նոր 

կոնստրուկտորներ՝ եռաչափ կառույցների ատոմային ուժի մանրադիտակի (AFM) չափումները 

mailto:info@eenarmenia.am
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բարելավելու համար: Համակարգը լուծում է ժամանակակից սարքավորման խնդիրը բարձր 

մակարդակով տարբեր գրադիենտներով մակերեսների չափման ժամանակ. Այստեղ առևտրային 

կոնստրուկցիաները սկսում են սահել, ինչը հանգեցնում է անորոշությունների: Հետազոտական 

ինստիտուտը փնտրում է լիցենզա և գործընկերներ՝ հետազոտական համագործակցության 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a4708f6-da28-4b47-8af6-03f271bb8349    

Ծածկագիր. TODE20201016001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Հոլանդական մրգեր արտադրող ընկերությունը փնտրում է նոր տեսակի մինի պիտակների 

մշակման տեխնոլոգիաներ 

Հոլանդական  խոշոր ընկերությունը, որը գործում է  մրգերի առևտրի ոլորտում,  հիմնականում 

(չ)փաթեթավորված խնձոր և տանձ է վաճառում Նիդերլանդներում և արտերկրում գտնվող 

սուպերմարկետների խոշոր ցանցերին: Ներկայիս մրգերի պլաստմասե պիտակը վնասակար է 

շրջակա միջավայրի համար, և պիտակն այլևս ընդունված չէ հաճախորդների կողմից: ՓՄՁ-ն 

այլընտրանքներ է փնտրում: Այն պատրաստ է առաջարկել տեխնիկական կամ առևտրային 

համաձայնագիր տեխնիկական աջակցությամբ։ Այս պրոֆիլը վերաբերում է բաց ինովացիոն 

հարթակի մարտահրավերներին։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3f2ab53-572c-4ee6-85b6-0554422b6e22 

Ծածկագիր. TRNL20200928001 

Հունական կազմակերպությունը փնտրում է արհեստական ինտելեկտի/մեքենայական 

ուսուցման տեխնոլոգիա ՝ բիզնես համագործակցության հնարավորությունների համար 

Հունական ինստիտուտը փնտրում է ՏՏ ընկերություններ՝ մեքենայական ուսուցման մեխանիզմ 

մշակելու համար, մի հարթակ, որը թույլ է տալիս խելացի գործընկեր և ֆինանսավոման 

հնարավորություններ գտնել: Համագործակցությունը հնարավոր է տեխնիկական 

օժանդակությամբ ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a2d5616-f9bb-46d1-9927-0bfe4536ac35  

Ծածկագիր. TRGR20201027001 
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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  2021 թ․-ի հունվար ամսվա ընթացքում 

կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

 

Հունվար 

21/01/2021 BRNO INDUSTRY 4.0 matchmaking conference -B2B                                                                        

Բրնո (Չեխիա) 

Համագործակցության հաստատման այս միջոցառումը կենտրոնացած է  սմարթ 

արտադրության թեմայի շուրջ։ 

Ինչ ակնկալել՝ 

- առաջատար տեխնոլոգիական ընկերությունների փորձագետների 

մասնագիտական դասախոսություններ 

- արդյունաբերական ավտոմատացման և թվայնացման լուծումների 

շնորհանդեսներ 

- սեմինարներ 

- նոր գործընկերների, հաճախորդների և ներդրողների հետ հանդիպելու 

հնարավորություն։ 

https://brno-industry-40-2020.b2match.io/  

mailto:info@eenarmenia.am
https://brno-industry-40-2020.b2match.io/


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/ 

25 

 
 

 

 

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 

 

27/01/2021 Health Tech Hub (HTH) Styria - Pitch & Partner 2020                                                                      

Գրաց (Ավստրիա) 

Այս միջոցառման նպատակն է կառուցել ուժեղ ցանց, որը կներառի 

տեխնոլոգիայի փոխանցման, ակադեմիայի/արդյունաբերության 

համագործակցության բոլոր համապատասխան դերակատարներին, ինչպես 

նաև վաղ փուլում գտնվող նորարարությունները և կխթանի եվրոպական 

շուկայում նախասերմնացանի և սերմնցանի ներդրումները առողջապահական և 

բնական գիտությունների ոլորտում։  

https://www.hth-styria.com/  
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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: 

 

 

 

Հարգելի գործարար, 

Գրանցվեք հետևյալ հղմամբ՝ 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=

32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799     և  ստացեք անվճար 
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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

