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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
Հացահատիկից և բրնձից վաֆլիներ արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Հացահատիկից և բրնձից վաֆլիներ արտադրող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
արտերկրում: Համագործակցությունը կլինի տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո:
Կենտրոնական Լեհաստանից այս ընկերությունը նախատեսում է իր արտադրանքով մուտք գործել
եվրոպական շուկաներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c27d3fb7-2e4e-4f16-8d70-76673ebf12e7
Ծածկագիր․ BOPL20210301002
Օրգանական սննդի արտադրության մեջ մասնագիտացված
իտալական ընկերությունը փնտրում է գործընկեր
արտադրական և/կամ տարածման ծառայությունների
համաձայնագրի ներքո
Իտալիայում տեղակայված ընկերությունը, որը գտնվում է
Սիցիլիայում, և մշակում է օրգանական մթերքների լայն
տեսականի, ինչպիսիք են՝ ջեմեր, մարմելադներ, քաղցր
սփրեդներ, պեստո սոուսներ, գինու ժելեներ և պանետոն,
փնտրում է ընկերություններ, որոնք շահագրգռված են
մասնավոր պիտակով արտադրության համաձայնագրերով
կամ տարածման նոր ուղի՝ շուկայի ընդլայնման համար:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc5cba4cEnterprise Europe Network Armenia,
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5dc7-4cd0-b332-3e6ff16f0f76
Ծածկագիր․ BOIT20210330001
Նախապես պատրաստված և սառեցված պիցցա արտադրող իտալական ընկերությունը փնտրում է
առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ
Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է նախապես փայտե վառարաններում թխված և
սառեցված ավանդական պիցցայի արտադրության ոլորտում, փնտրում է առևտրային գործակալներ և
դիստրիբյուտորներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/56601b06-3243-435b-8944-991822cba58e
Ծածկագիր․ BOIT20210323003
Ընկույզի միջուկներ, կեղևով պնդուկ և դդմի սերմեր՝ կեղևով և
առանց կեղև, մատակարարող ուկրաինական ընկերությունը
փնտրում է առևտրային գործակալներ և դիստրիբոյտորներ
Ուկրաինական ՓՄՁ-ն ընկույզի միջուկների, կեղևով պնդուկի,
կեղևվով և առանց կեղև դդմի սերմի
առաջատար
մատակարարներից
մեկն
է,
որը
փնտրում
է
համագործակցություն: Այն փնտրում է խոշոր ներկրողներ և
մեծածախ
գնորդներ
առևտրային
և
տարածման
համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3cbff6b92731-4370-a071-940d170f80b5
Ծածկագիր․ BOUA20210322001

Սեղանի սոուսներ արտադրող ռումինական ընկերությունը
փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Սննդի արդյունաբերության, ռեստորանների և հասարակական
սննդի օբյեկտների համար սոուսներ և համեմունքներ
արտադրող
ռումինական
ընկերությունը
փնտրում
է
օտարերկրյա ներմուծողներ, դիստրիբյուտորներ, մանրածախ
և հասարակական սննդի կազմակերպություններ՝ տարածման
պայմանագրերի ներքո, Եվրոպայում իր բիզնեսն ընդլայնելու
համար: Ընկերությունը կարող է նաև սոուսներ արտադրել
մասնավոր
պիտակով․
այդ
պարագայում
համագործակցությունը
կլինի
արտադրական
համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cee2c131Enterprise Europe Network Armenia,
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9630-425e-a7dc-8cbd1819f38b
Ծածկագիր․ BORO20200429001
Բալ պղպեղ և մեղրով պղպեղ արտադրող մակեդոնական ընկերությունը փնտրում է
դիստրիբյուտորներ
Մակեդոնական ընկերությունը, որը տարբեր գույների բալ պղպեղի, փաթեթավորման և նախուտեստի
միջուկների պատրաստման ոլորտի առաջատարներից է, փնտրում է դիստրիբյուտորներ, ովքեր
կաջակցեն ընդլայնել իր բիզնեսը եվրոպական շուկայում՝ տարածման ծառայությունների
համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bb364d7-7f74-4b69-9ffa-4b03f7fd0e4b
Ծածկագիր․BOMK20200916001

Գործարար համագործակցության հարցումներ

Բնական, օրգանական և «արդար առևտրի» սննդի ոլորտում գործող դիստրիբյուտորը Բուլղարիայից,
փնտրում է սնունդ և սննդի հումք արտադրողներ և կոսմետիկ բաղադրիչներ արտադրողներ՝
տարածման և առևտրի գործակալության համաձայնագրերի ներքո
Բուլղարացի դիստրիբյուտորը, որն ունի ավելի քան 12 տարվա փորձ առողջ սննդի ապրանքների և
արագ սպառման ապրանքների առևտրում, փնտրում է սուպերսնունդ, հատիկավորներ, ալյուր,
հացահատիկներ, ընկույզներ, չոր մրգեր, խոտաբույսեր, քաղվածքներ, եթերայուղեր, բազային յուղեր,
փաթեթավորված պարարտանյութեր՝ այդ արտադրանքները բուլղարական շուկայում ներկայացնելու
համար: Ընկերությունը շահագրգռված է համագործակցել տարածման ծառայությունների կամ
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d57f90e6-178b-41ce-81d1-c3786b5a26fb
Ծածկագիր․ BRBG20210226001
Մեղրատեսակների ռուսական արտադրողը փնտրում է հումքի մատակարարներ
Նովգորոդի շրջանի ռուսական ընկերությունը, որը զբաղվում է բուսական և մեղրի արտադրանքի
վերամշակմամբ, արտադրությամբ և փաթեթավորմամբ, մատակարարի համաձայնագրի ներքո
փնտրում է տարբեր տեսակի մեղրի, հատապտուղների և խոտաբույսերի մատակարարներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34cb61e0-9521-4fc5-99c8-7588cea65a11
Ծածկագիր․ BRRU20210302001
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Տեքստիլ արտադրություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Կարի ոլորտի լեհական ընկերությունը փնտրում է
գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո
Կարի ոլորտի լեհական ընկերությունը ի վիճակի է կարել
մանկական
տեքստիլ
արտադրանք,
կենդանիների
աքսեսուարներ, պաշտպանիչ աշխատանքային հագուստ,
դիմակներ, պարտեզի կահույքի ծածկոցներ և այլն:
Ընկերությունը
հետաքրքրված
է
արտադրական
համաձայնագրերի ներքո համագործակցությամբ։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/711aa745a5dd-49f6-a5b0-ad515eadc494
Ծածկագիր․ BOPL20210323001
Սերբական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հագուստի կարի ոլորտում, փնտրում է գործընկեր՝
արտադրական համաձայնագրերի ներքո
Սերբական ընկերությունը, որը զբաղվում է նորաձևության ընկերությունների և բրենդերի համար
հագուստ կարելու գործով, արտադրական համաձայնագրի միջոցով փնտրում է բիզնես գործընկեր:
Ընկերությունը զբաղվում է թեթև հագուստների արտադրությամբ, ինչպիսիք են՝ շապիկները, պոլո
վերնաշապիկները, վերնաշապիկները, շորտերը, բաճկոնները, մարզազգեստները, ներքնազգեստը և
սպորտային հագուստները։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4940aacd-8fd7-4733-a775-1c31cb9d2d0c
Ծածկագիր․ BORS20210115001
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Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է կանացի
պրեմիում դասի հագուստ, առաջարկում է իր արտադրական և
ենթապայմանագրային ծառայությունները
Արտադրողը Լիտվայից, որը մասնագիտացած է պրեմիում
դասի, բարձրորակ կանացի հագուստի՝ սովորական հագուստ,
կոկտեյլ և երեկոյան զգեստներ, ժամանակակից դասական և
կորպորատիվ հագուստ և այլն, արտադրության մեջ,
առաջարկում է իր ծառայությունները և փնտրում է նոր
գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրով և (կամ)
ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc1f42dfef2e-4233-8a04-a3a5243a68c7
Ծածկագիր․ BOLT20210331001
Սպորտային հագուստ, ներքնազգեստ, նասկիներ արտադրող
ընկերությունը Կոսովոյից փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ընկերությունը Կոսովոյից, որը հիմնադրվել է 2007 թ․-ին
Պրիշտինայում և մասնագիտացված է սպորտային հագուստի,
ներքնազգեստի, նասկիների արտադրության ոլորտում՝
մասնավոր և պատվիրատուի բրենդների ներքո, ցանկանում է
ընդլայնել հաճախորդների քանակը՝ համագործակցելով
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3b7c43c8a51-4a01-91cd-3346de218feb
Ծածկագիր․ BOXK20210301002
Հունգարական ընկերությունն առաջարկում է շրջանաձև
տրիկոտաժե գործվածք, աշխատանքային հագուստ և
կորպորատիվ հագուստ՝ տարածման ծառայությունների
համաձայնագրի շրջանակներում
Հունգարական փորձ ունեցող ընկերությունը տեքստիլի
արտադրության ոլորտից, առաջարկում է իր ապրանքները
վաճառքի
համար՝ հիմնվելով
պատվերի վրա։ Այս
ապրանքատեսակները բոլորը տրիկոտաժ են և կարող են
պատվիրվել և՛ որպես գործվածքներ, և՛ որպես վերջնական
ապրանքներ, ինչպիսիք են պոլո վերնաշապիկները կամ
պաշտպանիչ հագուստը: Հունգարական ՓՄՁ-ն փնտրում է
դիստրիբյուտոր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c60e661Enterprise Europe Network Armenia,
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99d2-41ec-94e1-e76a8a6c4325
Ծածկագիր․BOHU20210322001
Պաշտպանական հագուստի մակեդոնական արտադրողը
փնտրում է եվրոպական բիզնես գործընկերներ բարձրորակ
պաշտպանիչ հագուստ արտադրելու համար
Պաշտպանական հագուստի մակեդոնական արտադրողը, որն
արտադրության ոլորտում փորձ ունի 2007 թվականից,
փնտրում է նոր բիզնես հնարավորություններ և գործընկերներ
Եվրոպայում: Ընկերությունը փնտրում է արտադրական
գործընթացում
ներգրավված
ընկերություններ
և
արդյունաբերության
ոլորտի այնպիսի ընկերություններ,
որոնք պետք է հագեցած լինեն առաջին կարգի պաշտպանիչ
հագուստով՝
նրանց հետ արտադրական համաձայնագրի
միջոցով երկարաժամկետ գործարար կապ հաստատելու
համար՝ առաջարկելով իրենց ապրանքանիշի ապրանքների
լայնածավալ արտադրանքի պորտֆելը:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d8bfbb3aaaf-4c03-9364-478a348f7f18
Ծածկագիր․BOMK20210315002

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Հոլանդական կրեատիվ ՓՄՁ-ն, որը նորածինների/երեխաների անկողնային պարագաների և
մանկապարտեզի տեքստիլի մրցանակակիր արտադրող է, փնտրում է գործվածքներ արտադրողներ,
որոնք կարող են իրենց ապահովել փոքր քանակությամբ:
Հոլանդացի դիզայներ և բարձրորակ և մրցանակակիր մանկական անկողնային և մանկապարտեզների
համար նախատեսված տեքստիլ դիզայները և մատակարարը փնտրում է արտադրական գործընկեր:
ՓՄՁ-ն փնտրում է մատակարարի, որն ունի պատրաստի արտադրանք, բայց պատրաստ է ապրանքները
մատակարարել մասնավոր պիտակի տակ: Ընկերությունը ցանկանում է օգտագործել արտադրողի /
մատակարարի առկա տեսականին և պատրաստ է կնքել մատակարարման համաձայնագիր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f80751e-fab5-421a-883c-1167ed52af58
Ծածկագիր․BRNL20210319001
Կանանց սպորտային հագուստի հոլանդական ապրանքանիշը գործընկեր է փնտրում, որը տարածման
ծառայության համաձայնագրի շրջանակներում կառաջարկի մասնավոր պիտակի ներքո տրիկոտաժ:
Հոլանդական ապրանքանիշը հայտնի է իր սպորտային հագուստով ՝ նորաձև, կանացի դիզայնով և լավ
տեխնիկական կատարմամբ: ՓՄՁ-ն ցանկանում է ընդլայնել իր ապրանքների տեսականին կանանց
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տրիկոտաժե սվիտերներով։ Ընկերությունը փնտրում է մասնավոր պիտակով տրիկոտաժ արտադրող՝
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46da0631-bb2c-4c5f-8d68-dbf768a125cd
Ծածկագիր․BRNL20210312001

Շինարարություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Գերմանական ՓՄՁ-ն, որը գործում է որպես փորձագետ շինությունների պաշտպանության և
վերանորոգման ոլորտում, փնտրում է միջազգային ծրագրային գործընկերներ՝ աութսորսինգի ներքո
Գերմանական ՓՄՁ-ն, որը որպես շենքի պաշտպանության և շենքի վերանորոգման հարցերով
փորձագետ , Գերմանիայում գրանցված է որպես հրապարակավ նշանակված և երդվյալ փորձագետ,
փնտրում է ծրագրի միջազգային գործընկերներ: Ընկերությունն առաջարկում է շինարարության
վնասների և թերությունների գնահատում, ինչպես նաև դրանց պատշաճ վերականգնում՝ որպես
ծառայություն: ՓՄՁ-ն հավատարմագրված է ամբողջ Եվրոպայում իրականացվող նախագծերի համար:
Համագործակցության նպատակային տեսակն է՝ աութսորսինգի համաձայնագիրը:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98ebac15-bc13-4785-aa48-741bd135aa3e
Ծածկագիր․BODE20210226002
Մակեդոնական մետաղական կոնստրուկցիաների և կոնստրուկցիոն մասերի արտադրողն առաջարկում
է արտադրական համաձայնագիր, աութսորսինգի պայմանագիր և ենթապայմանագիր
Մակեդոնական ընկերությունը, որը զբաղվում է մետաղական կոնստրուկցիաների և կոնստրուկցիոն
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մասերի արտադրությամբ, առաջարկում է կատարել պողպատե կոնստրուկցիայի մոնտաժում, խոշոր
արտադրական օբյեկտների նորոգում և մեխանիկական սպասարկում՝ արտադրական համաձայնագրի,
աութսորսինգի ներքո կամ դառնալ ենթակապալառու այս ոլորտում գործող Եվրոպական երկներում։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c33382fb-5e70-43df-bb3e-f6198598ab78
Ծածկագիր․BOMK20201216003
Դռների և պլաստմասե պատուհանների արտադրողը Լիտվայից փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ
առևտրային գործակալության, տարածման ծառայությունների և ենթապայմանագրային
համաձայնագրերի ներքո աշխատելու համար
Լիտվական ընկերությունն արտադրում է ստանդարտ և ոչ ստանդարտ չափի և ձևի պլաստիկ
պատուհաններ և դռներ (չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ, uPVC), որոնք ուղղված են եվրոպական և
սկանդինավյան

շուկաներին:

Ընկերությունը

փնտրում

է

առևտրային

գործակալներ

և

դիստրիբյուտորներ, ինչպես նաև առաջարկում է ենթապայմանագրային համաձայնագրեր։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9f09db3-d046-4336-9c4a-509f6cde0ace
Ծածկագիր․BOLT20210303001
Ակուստիկ վահանակների իսպանական արտադրողը փնտրում
է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ
Իսպանական ընկերությունն ունի 20 տարվա փորձ ակուստիկ
մեկուսացման էկոլոգիական վահանակների նախագծման և
արտադրության ոլորտում: Այն առաջարկում է ակուստիկ
վահանակների լայն տեսականի, որոնք պատրաստված են
վերամշակված նյութերից՝ սկսած հիմնական փրփուրային
վահանակներից մինչև PET (պոլիէթիլենային տերեֆալատ)
վահանակներ: Բոլոր ապրանքները լիովին հարմարեցվող են և
կարող են տեղադրվել ցանկացած տարածքում կամ շենքում։
Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ, առևտրային
գործակալներ կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրեր։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/13f7a26e0454-442a-a627-946c73d6fcee
Ծածկագիր․BOES20210301001
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Մետաղական կոնստրուկցիաների ուկրաինացի արտադրողը
փնտրում է արտադրական համաձայնագիր
Ուկրաինական ընկերությունը զբաղվում է մետաղական
արտադրանքի
և
մետաղական
կոնստրուկցիաների
արտադրությամբ: Ընկերության աշխատակիցները բարձր
որակավորում
ունեցող
և
փորձառու
եռակցողներ/
հավաքակցողներ են՝ երկար տարիների փորձով: Ընկերությունը
կարող է արտաքին պատվերներ ստանձնել մետաղական
արտադրանքի արտադրության համար: Համագործակցությունը
կարող է լինել արտադրական համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dccdc09ec6d7-41b1-b367-230a9b481783
Ծածկագիր․BOUA20210301004
Պողպատից արտադրանքների արտադրողը Ուկրաինայից, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և
առևտրային գործակալներ
Ուկրաինական ընկերությունը մետաղական արտադրանք է արտադրում և առաջարկում է
մետաղամշակման ծառայությունների լայն տեսականի 2007 թվականից ի վեր՝ առաջարկելով
ամրակների լայն տեսականի, հարթ տափօղակներ, մոնտաժման անկյուններ և թիթեղներ, դռների
բռնակներ և ծխնիներ, կայանման արգելքներ և այլն: Ընկերությունը փնտրում է տարածման կամ
առևտրի գործակալության համաձայնագրեր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06cd509c-e3fb-4471-9906-b4b4633e8df2
Ծածկագիր․BOUA20210301005

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ճարտարապետական և դիզայներական ստուդիան փնտրում է գործընկերներ աութսորսինգային
համաձայնագրի ներքո
Ռումինական

ճարտարապետական

և

դիզայներական

ստուդիան

փնտրում

է

գործընկերներ

ճարտարապետական նախագծման, արտադրական նախագծման, 3D արտադրության, բրենդինգի և
հանգստի նախագծերի համար՝ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43a68a42-5cdd-4b3b-bcd5-fdfa2d1b6ea2
Ծածկագիր․BRRO20210302001
Ռուսական առևտրային և շինարարական ընկերությունը փնտրում է սալիկներ սալահատակների
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համար
Ռուսական շինարարական և առևտրային ընկերությունը, որը շուրջ 10 տարվա փորձ ունի
շինանյութերի վաճառքի ոլորտում, փնտրում է սալահատակի սալիկներ տարբեր գույների և ձևերի՝
մատակարարման համաձայնագրի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6493d6eb-9dd1-4d4e-b671-a7f823b115d7
Ծածկագիր․BRRU20210302002

R&D

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ Eurostars-ին դիմելու համար
Քամու էներգիայի արտադրության հողային համակարգերի մշակման ոլորտից իսպանական սկսնակ
փորձագետը փնտրում է գործընկերներ փորձագետ կինետիկ և մեխանիկական էներգիայի
էլեկտրաէներգիայի վերածման ոլորտում՝ ոչ սովորական այլընտրանք ստեղծելու համար: Հիմնական
նպատակն է՝ կատարելագործել ընթացիկ փոխարինիչը՝ դրա արդյունավետությունը բարձրացնելու և
էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն առավելագույնի հասցնելու համար: Գործընկերության ձևը կարող
է լինել հետազոտական համագործակցության համաձայնագրի ներքո՝ մասնակցելու Eurostars-ին:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ab34075-5d43-4696-bf66-259b0914fea5
Ծածկագիր․ RDES20200722001
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Ընկերությունը Կոսովոյից, որը մասնագիտացված է ծրագրերի մշակման և թեստավորման ոլորտում,
փնտրում է աութսորսինգային համաձայնագրեր
Ընկերությունը Կոսովոյից, որը մասնագիտացված է ծրագրերի նախագծման և

մշակման ոլորտում,

առաջարկում է աութսորսինգային համաձայնագրեր, որակի ապահովման և ծրագրակազմի միջազգային
փորձարկման որակավորման խորհրդի (ISQTB) դասընթաց: Ընկերությունը փնտրում է աութսորսինգի
համաձայնագրեր ամբողջ աշխարհում բիզնես գործընկերների հետ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3402c66f-fdca-4695-a0bc-b753a1e0c731
Ծածկագիր․ BOXK20210215002
Սլովակյան ծրագրավորման տունը, որը մասնագիտացված է բարդ շարժական, backend և խելացի
սարքերի մշակման ոլորտում, առաջարկում է իր ծառայություններ աութսորսինգի կամ
ենթապայմանագրի ներքո։
Սլովակյան ծրագրակազմի մշակման ոլորտում գործող ընկերությունը կենտրոնացած է Եվրոպայում
ֆինանսական և արդյունաբերական հատվածների համար հատուկ բջջային, վեբ, backend և խելացի
ծրագրեր ստեղծելու վրա: Ընկերությունն առաջարկում է նաև աուդիտ և այնպիսի լուծումներ, որոնք
բարելավում են հաճախորդի ներկայությունն ու ընդհանուր իմիջը բջջային աշխարհում: Այն փնտրում է
երկարաժամկետ

համագործակցություն

փնտրող

գործընկերներ

աութսորսինգային

կամ

ենթապայմանագրային համաձայնագրի ներքո, ովքեր փնտրում են հուսալի և անվտանգ ծրագրային
լուծումներ, միաժամանակ մնալով ճկուն իրենց ՏՏ կարողություններում։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61784a98-d51e-4457-9bd4-5a0e3a80bf66
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Ծածկագիր․BOSK20210308001

Ընդհանուր նշանակության 3D տպիչներ, 3D տպագրական սարքավորումներ արտադրող և ջերմային
ձևավորման ձուլվածքների 3D տպիչների մեջ մասնագիտացված սերբական ընկերությունը փնտրում է
դիստրիբյուտորներ և (կամ) գործակալներ:
Սերբական ընկերությունը մասնագիտացված

է 3D տպիչների արտադրության մեջ՝ նախատեսված

ջերմային ձևանմուշների համար և նորարարական տեխնոլոգիական լուծումներով տարբեր այլ 3D
տպագրական սարքավորումների արտադրության ոլորտում: Տպիչները տպում են ձևանմուշներ՝
հետևյալ չափերով (մետր)՝ 1.2x0.9x0.2, 1.5x1.2x0.2 և 1x0.7x0.2։ Վերջնական ջերմափոխանակված
արտադրանքը

կարող

է

օգտագործվել

որպես

նշաններ,

գովազդներ,

շինարարության

մեջ,

մարքեթինգում, որպես լուսավորման նշաններ, ծածկոցներ, մոդելներ և պատյաններ: Ընկերությունը
փնտրում

է

առևտրային

գործակալության

և

տարածման

ծառայությունների

վերաբերյալ

համաձայնագրեր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79da233b-deac-4139-881e-7867bea31146
Ծածկագիր․ BORS20210121001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ռումինական թվային ոլորտի ընկերությունը փնտրում է գործընկեր աութսորսինգի համաձայնագրի
ներքո
Ռումինական թվային ընկերությունը Տրանսիլվանիայից գործընկերներ է որոնում՝ մասնագիտացված
վեբ մշակման, դիզայնի, թվային շուկայավարման և հեղինակային իրավունքի ոլորտում, աութսորսինգի
պայմանագրի շրջանակներում նախագծեր մշակելու համար:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dfe626b3-ae78-4616-8690-5f2d04a98044
Ծածկագիր․ BRRO20210302002

Կոսմետիկա
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Օրգանական կոսմետիկայի ուկրաինացի արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ
Պոլտավայից ուկրաինական ընկերությունը, որը բնական կոսմետիկայի, օրինակ ՝ մագնեզիումի յուղերի
և

գելերի

արտադրության

փորձ

ունի,

փնտրում

է

գործընկերներ

Եվրոպայում

տարածման

ծառայությունների և առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87c23b33-77eb-4d6e-9331-8c7362345d54
Ծածկագիր․BOUA20210331009
Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է տարբեր
տեսակի էկոլոգիական և ձեռագործ օճառներ, փնտրում է
էկոլոգիական ապրանքների դիստրիբյուտորներ ԵՄ և ոչ ԵՄ
երկներում
Իսպանական այս ընկերությունը, որը մասնագիտացած է
էկոլոգիական հավաստագրված կոսմետիկ օճառների, լվացքի
և տան մաքրման միջոցների արտադրության մեջ, տարածման
ծառայությունների
օրգանական

համաձայնագրի ներքո
արտադրանքի

վաճառողներ/դիստրիբյուտորներ

փնտրում է
մեծածախ

Եվրոպայում

և

այլ

երկրներում: Ընկերության արտադրանքը պիտակավորված է
Vida

Sana-Bio

Դիստրիբյուտորի

Inspecta

և

հիմնական

Ecocert

սերտիֆիկացումով:

նպատակն է

արտադրանքն էկոլոգիական ոլորտում

վաճառել

իր

մասնագիտացված

խանութներին և սուպերմարկետներին:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ef5c3f43d5c-44c0-ac7e-69c5ca61a964
Ծածկագիր․BOES20210225001
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Լեհական բնական կոսմետիկան արտադրական պայմանագրով առաջարկվում է կապալառուներին
Ընտանեկան լեհական ՓՄՁ-ն մասնագիտացած է դեմքի, մարմնի և մազերի խնամքի բարձրորակ
կոսմետիկայի արտադրության ոլորտում և փնտրում է նոր գործընկերներ։ Հետևելով աշխարհի վերջին
տենդենցներին

և

ակտիվ

բաղադրիչների

վերաբերյալ

մանրակրկիտ

ուսումնասիրություններ

կատարելով՝ նրանք մշակել են կոսմետիկայի հոսքագծեր, որոնք պարունակում են բնության
հարստությունը:

Ընկերությունը

մատուցում

է

ծառայությունների

լայն

տեսականի՝

ներառյալ

փաթեթավորումը և մակնշումը:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a57db1a2-22da-47e7-9502-9b9de947c8bb
Ծածկագիր․BOPL20191105001

Առողջապահություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
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COVID-19: Իտալական ընկերությունը, որն առաջարկում է
հիդրոէլեկտիվ պաշտպանիչ դիմակ, փնտրում է
դիստրիբյուտորներ և/կամ վաճառքի գործակալներ
Իտալական

ընկերությունը,

որն

արտադրում

է

նորարարական օգտագործվող հիդրոէլեկտիվ պաշտպանիչ
դիմակ, 100% արտադրված Իտալիայում և շատ մատչելի
գնով,

փնտրում

է

տարածման

կամ

առևտրային

գործակալության համաձայնագրեր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3f1b63
d-bd3e-4d1e-aaaa-51b22ae14ac9
Ծածկագիր․BOIT20200406001
Լեհական ընկերությունը տարածման ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո
առաջարկում է ժամանակակից ստերիլիզացման տարաներ և այլ վիրաբուժական գործիքներ
Լեհական ներմուծող ու բժշկական գործիքների դիստրիբյուտոր ընկերությունը փնտրում է առևտրային
գործընկերներ: Առաջարկը ներառում է մանրէազերծման տարաներ և այլ բժշկական սարքավորումների
ժամանակակից համակարգ, որոնք օգտագործվում են գործող բլոկներում, վերակենդանացման
բաժանմունքներում, ատամնաբույժների սենյակներում և հիվանդանոցների բուժման սենյակներում:
Ընկերությունը փնտրում է լավ զարգացած վաճառք ունեցող և բժշկական ոլորտում լավ կապեր ունեցող
դիստրիբյուտորներ: Քննարկվում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրի հիման վրա
համագործակցությունը:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e668e6e7-b80a-4a99-ac94-dac6ac293a58
Ծածկագիր․BOPL20210319001
Կատարի սանիտարական անձեռոցիկներ, մանկական տակդիրներ, մեծահասակների տակդիրներ
արտադրող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ մեծածախ վաճառողնր
Ընկերությունը Կատարից ծավալել է իր գործունեությունը նորագույն արդյունաբերական տարածքում՝
Դոհայում,արտադրելով

որակյալ

սանիտարական

անձեռոցիկներ,

նորածինների

տակդիրներ

և

մեծահասակների տակդիրներ՝ օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիաներ: Ընկերությունը կցանկանա
պայմանավորվածություններ ձեռք բերել դիստրիբյուտորների, մեծածախ վաճառողների հետ, որպեսզի
իր ապրանքները վաճառի արտերկրում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51a7db04-31de-4b05-a394-f0ef56be203f
Ծածկագիր․BOQA20210318001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
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Հունական առևտրային գործակալը էնտերալ սննդամթերքի և բժշկական սարքավորումների ոլորտից,
փնտրում է գործընկերներ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո
Հունական ՓՄՁ-ն

ներկայացնում և կառավարում է մասնագիտացված կլինիկական սննդի

արտադրանքի և բժշկական սարքավորումների պորտֆել, որոնք կարող են առաքվել տնային
հիվանդներին: Այն ոլորտի առաջատար ընկերություններից է և լիցենզավորված է հունական դեղերի
գործակալության

կողմից:

Ընկերությունը

բացառիկության

իրավունքներով

առևտրային

գործակալության համաձայնագրի ներքո փնտրում է էնտերալ սննդի արտադրանք:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7213ec0d-d784-447a-88d8-debd43ca6a1d
Ծածկագիր․BRGR20210310001

Այլ ոլորտներ

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Ավստրիական ՓՄՁ-ն առաջարկում է անհատական խորհրդատվական ծառայություններ, ինչպես նաև
դասընթացներ տեխնիկական-իրավական հարցերի և դրանց լուծումների համար՝ սարքավորումների և
գործարանների ոլորտի ինժեներական ընկերություններին․ այն փնտրում է առևտրային գործակալներ
Եվրոպայում
Ավստրիական ընկերությունն աշխարհում ավելի քան 25 տարի զբաղվում է մեքենաների և բույսերի
անվտանգության կանոնակարգերով, որոնք ընդգրկում են ֆունկցիոնալ անվտանգության, պայթյունների
պաշտպանության, աշխատանքային սարքավորումների հրահանգի, CE մակնշման թեմաներ: ՓՄՁ-ն
աջակցում է և՛ օպերատորներին, և՛ արտադրողներին սարքավորումներ երկարատև կյանքով:
Հաճախորդներին անհատական/գործնական լուծումներ առաջարկելու նպատակով ընկերությունը
մշակել է հատուկ ծառայություններ, որոնք այժմ ցանկանում է խթանել Եվրոպայում առևտրային
գործակալների և դիստրիբյուտորների միջոցով:
Ծածկագիր․BOIT20200406001
100% աֆրիկյան բնական օրգանական արտադրանքի հոլանդական/գանական սոցիալական
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ձեռնարկությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ
Նիդերլանդներից/Գանայից սոցիալական ձեռնարկությունը գործընկերներ է փնտրում Ֆրանսիայում,
Շվեդիայում, Գերմանիայում և Իտալիայում, որոնք պատրաստ են տարածել բարձրորակ աֆրիկյան
բնական օրգանական արտադրանքը զանգվածաբար՝ օգնելով մարդկանց դուրս գալ աղքատությունից:
Նրանք առաջարկում են հետևյալ ապրանքները.
- շի յուղ
- աֆրիկյան սև օճառ
- կակաոյի յուղ
- կոկոսի յուղ
Պոտենցիալ գործընկերներին առաջարկվում է համագործակցություն տարածման ծառայությունների
կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի շրջանակներում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00fc661b-607b-4afe-a140-06d803bce912
Ծածկագիր․BONL20210323001
Սլովակյան իրավաբանական ընկերությունն առաջարկում է իր իրավաբանական ծառայությունները
ենթապայմանագրի ներքո
Սլովակյան

հաճախորդներին

ուղղված

ընկերությունն

առաջարկում

է

իրավաբանական

ծառայություններ տարբեր ոլորտներում (օրինակ ՝ անշարժ գույքի մասին օրենք, ընկերության իրավունք,
միաձուլումներ և ձեռնարկություններ, մտավոր սեփականության իրավունք և աշխատանքային
իրավունք)՝ անհատական մոտեցմամբ: Այն շահագրգռված է ենթապայմանագրի ներքո օտարերկրյա
ներդրողների հետ երկարաժամկետ համագործակցությամբ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2efde6f6-c820-45e6-8f18-561a248fc55c
Ծածկագիր․BOSK20210331001
Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է ամուր փայտից անհատական պատվերով
պատրաստված կահույքի նախագծման և արտադրության մեջ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ռումինական ընկերությունը, որը 20 տարվա փորձ ունի գրասենյակների, խանութների և HoReCa- ի
համար ամուր փայտի կահույքի նախագծման և արտադրության մեջ, փնտրում է օտարերկրյա
գործընկերներ: Ընկերությունը վերջերս օգտվել է եվրոպական ֆինանսավորումից` նոր, ժամանակակից
սարքավորումներ գնելու համար` բարձրորակ մրցակցային ապրանքներ արտադրելու նպատակով:
Ընկերությունը շահագրգռված է տարածման ծառայությունների պայմանագրով և ցանկանում է
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երկարաժամկետ համագործակցություն հաստատել վստահելի գործընկերների հետ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f5534d8-a181-41f8-aa3e-8ee318b8b5f6
Ծածկագիր․BORO20210319002
Պողպատե պրոֆիլների արտադրության համար նախատեսված սարքավորումներ արտադրող
ռուսական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Լիպեցկի տարածաշրջանից ռուսական ընկերությունը զբաղվում է ճկված պողպատե պրոֆիլների
արտադրության համար հաստոցների և ավտոմատ գծերի արտադրությամբ և վաճառքով: Ընկերությունը
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b923d9fa-ffc7-48d1-a22f-1d716fc097fd
Ծածկագիր․BORU20210218001
Շքեղ մուլտիմեդիա տոտեմներ (վաճառքի կետի ցուցանակներ) արտադրող իտալական ընկերությունը
փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ
Իտալական

ընկերությունը, որը մասնագիտացված է մուլտիմեդիա տոտեմների/վաճառքի կետերի

դիսփլեյների (POS դիսփլեյների) արտադրության մեջ, որոնք նախագծվել և հավաքվել են շքեղ նյութերով
(ինչպիսիք են թանկարժեք փայտը, քարերը, կաշին և այլն), փնտրում է միջազգային դիստրիբյուտորներ և
գործակալներ: Ապրանքներն ուղղված են բարձրակարգ, շքեղ հյուրանոցներին, թանգարաններին,
ճարտարապետական և / կամ ինժեներական ստուդիաներին, գովազդային գործակալություններին,
կորպորատիվ ցուցասրահներին և ցուցահանդեսներին:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d2ca1c4-472d-4492-94f5-73cb33faaca6
Ծածկագիր․BOIT20210323004
Մանրածախ խանութների համար սարքավորումների, բրենդինգի և արտաքին գովազդի ոլորտի
ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր
Ուկրաինական ընկերությունը Լվովից արտադրում է անհատականացված մանրածախ խանութների
համար նախատեսված սարքավորումներ, գովազդային ստենդներ, բրենդինգ, փակ և արտաքին
գովազդներ: Այս ընկերությունն առաջարկում է համապարփակ ծառայություններ մանրածախ
խանութների համար նախատեսված սարքավորումների, գովազդային տաղավարների, ֆիրմային, փակ և
արտաքին գովազդների զարգացման և արտադրության համար, որոնք հիմնված կլինեն արտադրական
համաձայնագրերի վրա: Ընկերությունը նաև առաջարկում է իր ծառայությունները նույն գործունեության
ոլորտի օտարերկրյա ընկերությունների հետ՝ ենթապայմանագրի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7d5abf4-b020-41bc-bbff-a5c8bac03c89
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Ծածկագիր․BOUA20210222002
Գերմանական ընկերությունն առաջարկում է կենսաբանական պարարտանյութ օրգանական
հողագործության մեջ օգտագործելու համար և փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Կենսաբանական և բազմակի հավաստագրված բնական պարարտանյութերի արտադրության մեջ
մասնագիտացված գերմանական ընկերությունը, որը գործում է օրգանական գյուղատնտեսության,
գյուղատնտեսության, այգեգործության և հոբբի այգիների ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ
առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո ողջ
աշխարհում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66bd652d-a91c-46b9-a282-07424c802aba
Ծածկագիր․BODE20210318001
Կենդանիների սննդի արդյունաբերության ոլորտից լեհական ընկերությունը տարածման
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո փնտրում է գործընկերներ ամբողջ աշխարհում
Լեհական ընկերությունը մասնագիտացած է շների բնական կերի (dog chews) լայն տեսականու
արտադրության մեջ: Հարուստ առաջարկը ներառում է բարձրորակ ապրանքներ, որոնք հարմարեցված
են շների յուրաքանչյուր ցեղատեսակին և տարիքին: Ընկերությունը հետաքրքրված է կենդանիների
սննդի և կենդանաբանական արդյունաբերության գործընկերների հետ տարածման ծառայությունների
մատուցման համաձայնագրերի ներքո համագործակցությամբ։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb0bf0c1-1833-45ed-b82e-d14051e656b7
Ծածկագիր․BOPL20210324001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ֆրանսիական

ընկերությունը

արդյունաբերության
արդյունաբերական
ներքո

փնտրում

համար
վառարանի

խցեր

է

սննդի

նախատեսված
ենթապայմանագրի

Ֆրանսիական
ընկերությունը
մասնագիտացված
է
արդյունաբերական թխման ավտոմատ հոսքագծերի մշակման
ոլորտում:

Ընկերությունը

գործընկեր՝

ֆրանսիական

փնտրում

է

արտադրական

առանձնահատկություններով

վառարանների բջիջներ արտադրելու համար: Գործընկերը
պետք է մասնագիտացված լինի եռակցման և մշակման
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մեխանիկայի

ոլորտում:

Ընկերությունը

փնտրում

է

երկարաժամկետ համագործակցություն ենթապայմանագրային
համաձայնագրի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00182d5d5049-4434-acc8-d7175d80b810
Ծածկագիր․BRFR20210407001
Խորվաթական Ecocert սերտիֆիկացված կենցաղային մաքրող և լվացման միջոցներ արտադրող
ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է արտադրական, աութսորսինգային
և/կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրեր իր գործընկերների համար
Խորվաթական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է սերտիֆիկացված էկոլոգիապես մաքուր մաքրող
և լվացող միջոցների արտադրության ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ, նաև առաջարկում է
համագործակցություն

աութսորսինգային,

ենթապայմանագրային

կամ

արտադրական

համաձայնագրերի ներքո։ Բոլոր ապրանքները ունեն Ecocert սերտիֆիկացում, կենսաբաշխելի են,
շրջակա միջավայրի և այլ բնական ռեսուրսների վրա չեն ազդում, քաղցկեղածին և թունավոր չեն։
Բաղադրիչները, որոնք կիրառվում են արտադրության մեջ, տրամադրվում են բնական ռեսուրսներից,
բույսերից և հիմնված են բնական հանքանյութերի վրա։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba25efa6-1a12-4b55-8fd0-497374cece5c
Ծածկագիր․BOHR20190716001

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և
առաջարկներ

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ
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Հոլանդական ՓՄՁ-ն առաջարկում է իր մեծ փորձը ճառագայթման պաշտպանման ոլորտում և
մասնագիտացված է կապարի և կապարի համաձուլվածքներից պատրաստված ճշգրիտ բաղադրիչների
ձուլման և մշակման մեջ:
Հոլանդական ՓՄՁ-ն մասնագիտացված է կապարի ձուլման և կապարի մշակման մեջ: Կապարը հաճախ
օգտագործվում է որպես նյութ այնպիսի մեքենաներում, որտեղ ռենտգենյան ճառագայթները,
էլեկտրոնային ճառագայթումը և միջուկային ճառագայթումը պետք է պաշտպանված լինեն, ինչպիսիք են
բժշկական սարքերը և վերլուծական սարքավորումները: Ճառագայթային փորձաքննության, ձուլման և
կապարի ճշգրիտ մշակման համադրությունը ՓՄՁ-ին առանձնահատուկ է դարձնում: ՓՄՁ-ն
շահագրգռված է արտադրողի և համակարգի ինտեգրման գծով արտադրական համաձայնագրի
կնքմամբ

այն

գործընկերների

հետ,

ովքեր

կապարից

մասերի

և

ճառագայթային

ոլորտում

փորձաքննության կարիք ունեն:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dae3b376-34df-4986-afbe-03472e6d608f
Ծածկագիր․TONL20201211001
Իսպանական տեխնոլոգիական ընկերությունն առաջարկում է ծրագրային ապահովում՝ անհատական
մետատվյալների, դինամիկ ֆիլտրերի և դիտումների քանակն ավելացնելու և աշխատանքային հոսքեր
ստեղծելու համար՝ արտադրական գործընթացները բարելավելու նպատակով
Ամպային տեխնոլոգիական լուծումների վրա աշխատող իսպանական ընկերությունը մշակել է
ծրագրակազմ՝ անհատական մետատվյալների, դինամիկ ֆիլտրերի և դիտումների քանակն ավելացնելու
և

աշխատանքային

հոսքեր

ստեղծելու

համար:

Ընկերությունը

փնտրում

է

փոքր

և

միջին

ձեռնարկություններ, որոնք պահելու համար անհրաժեշտ է փաստաթղթերի կառավարման համակարգ
(DMS) կառավարելու և վերահսկելու կազմակերպության ներսում փաստաթղթերի հոսքը: Ընկերությունը
որպես գործընկերներ առաջարկում է համագործակցել թվային վերափոխման
առևտրային համաձայնագրերով, տեխնիկական աջակցությամբ:

գործընթացում

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b592a5a-3a3f-43a5-bc49-064f37a15f54
Ծածկագիր․TOES20210416001

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ
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Ռուսական ընկերությունը հետաքրքրված է թափոնների հեռացման նորարարական տեխնոլոգիաներ
առաջարկող օտարերկրյա գործընկերներով
Մոսկվայից ժամանած ռուսական ընկերությունը նոր տեխնոլոգիական լուծումներ է փնտրում տարբեր
տեսակի նավթի տիղմի հեռացման համար: Հայցվող տեխնոլոգիան միաժամանակ և արդյունավետորեն
պետք է դեն նետի կոշտ և հեղուկ տիղմը: Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում համատեղ
ձեռնարկության համաձայնագրի շրջանակներում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c23793db-2888-4410-bd19-1ae01f7c4870
Ծածկագիր․TRRU20210407001
Լիտվական ՓՄՁ-ն, որն աշխատում է շինարարության ոլորտում, փնտրում է պոլիուրեթանային խառող
և ցողող սարքավորումների արտադրող կամ դիստրիբյուտոր
Լիտվական ՓՄՁ-ն, որն աշխատում է շինարարության ոլորտում, մշակում է մոդուլային շենքերի
բլոկների արտադրության տեխնոլոգիա: Տեխնոլոգիան համատեղում է գեո-պոլիմերայինը, պլաստիկը և
պոլիուրեթանայինը

նույն

տեխնոլոգիական

գործընթացում:

ՓՄՁ-ն

պատրաստվում

է

գնել

պոլիուրեթանային խառնիչ/հեղուկացնող սարք, որը կօգտագործվի 3D տպիչով` պոլիուրեթանային
շերտը շերտի վրա ցողելու համար: Հայցվող գործընկերը պետք է լինի հեղուկացիր մեքենաների
արտադրող

կամ

դիստրիբյուտոր,

իսկ

սպասվող

գործընկերությունը

կլինի

տեխնիկական

համագործակցության համաձայնագիր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/299d836d-a303-4d84-b916-3193e951a5c7
Ծածկագիր․TRLT20200610001
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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:

Տեղեկատվական

օր

Macfrut

2021

տոնավաճառի վերաբերյալ
2021 թ․-ի ապրիլի 21-ին տեղի ունեցավ
առցանց հանդիպում, որի ընթացքում
ներկայացվեց Macfrut 2021
տոնավաճառի վերաբերյալ
տեղեկատվություն։
Ցուցահանդեսի կազմակերպիչները
ներկայացրեցին տեղեկատվություն՝
տոնավաճառին մասնակցության
առավելությունների և պայմանների
վերաբերյալ։
Այս տարի այն կկայանա առցանց և ոչ
առցանց տարբերակներով սեպտեմբերի
7-9-ը, Իտալիայի Ռիմինի քաղաքում։
Մասնակցել կարող են՝ թարմ մրգերի և
բանջարեղենի, ընկուզեղենի, չրերի,
համեմունքների և անուշաբույր
խոտաբույսերի արտադրողները և
ներմուծողները:Ներմուծողներին
կտրվեն մի շարք առավելություններ։
Հանդիպման ընթացքում բիզնեսին
աջակցող կառույցների
ներկայացուցիչները և տեղական
ընկերությունները հնարավորություն
ունեցան ստանալ իրենց հուզող
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հարցերի պատասխաններն
անմիջապես կազմակերպիչներից։

Տեղեկատվական միջոցառում
2021թ.-ի ապրիլի 26-ին, Մտավոր
սեփականության համաշխարհային
օրվա շրջանակներում, կայացավ
առցանց տեղեկատվական
միջոցառում՝ փոքր և միջին
ձեռնարկությունների աջակցությանն
ուղղված առկա տարբեր ծրագրերի և
գործիքների մասին, ինչպես նաև
ներկայացվեց «Մտավոր
սեփականության կարևորությունը
ՓՄՁ-ներում» թեման։
Մասնակիցներին ողջունեց և
միջոցառումը համակարգեց
«Ներդրումների աջակցման կենտրոն»
հիմնադրամի միջազգային
համագործակցության և բիզնեսի
միջազգայնացման ծրագրերի
համակարգողի ժ/պ Անի
Խանդամիրյանը։
Հիմնադրամի միջազգային ծրագրերի
փորձագետ Շուշանիկ Գասպարյանը
հպանցիկ ներկայացրեց հիմնադրամի
առաքելությունը և գործառույթները,
մասնավորապես շեշտադրելով
Ձեռնարկությունների եվրոպական
ցանցի միջոցով տրվող
ծառայությունները։
«Ներդրումների աջակցման կենտրոն»
հիմնադրամի տեղեկատվական և
խորհրդատվական աջակցության
ծառայությունների ղեկավար Լիլիթ
Հայրապետյանը, հանդիսանալով
«ԷՐԱՍՄՈՒՍ երիտասարդ
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ձեռնարկատերերի համար» ծրագրի
ղեկավար, ներկայացրեց «ԷՐԱՍՄՈՒՍ
երիտասարդ ձեռնարկատերերի
համար» ծրագիրը։ Նա խոսեց ծրագրի
առավելությունների, թիրախ
հանդիսացող ՓՄՁ-ների և
մասնակցության ընթացակարգի
վերաբերյալ։
Մտավոր սեփականության
օբյեկտները և ՓՄՁ-ները թեման
ներկայացվեց իրավաբան, «Մտավոր
սեփականության իրավունքի կենտրոն»
հիմնադրամի հոգաբարձուների
անդամ Հռիփսիմե Պապիկյանի կողմից։
Գերմանական «Ավագ փորձագետների
ծառայություն» (SES) ներկայացուցիչ
Մարիամ Մաժինյանը մասնակիցներին
մանրամասն ներկայացրեց SES-ավագ
փորձագետների ծառայությունները,
ծառայություններից օգտվելու
առավելությունները և հայ
գործարարների շրջանում արդեն առկա
փորձը։ Միջոցառման ընթացքում
հարցուպատասխանի միջոցով
մասնակիցները ստացան վերը նշված
ծրագրերին առնչվող իրենց հուզող
հարցերի պատասխանները։

Ստորև ներկայացվում են

2021 թ․-ի մայիս, հունիս ամիսների ընթացքում կազմակերպվող

միջոցառումները:

Մայիս
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25/05/2021

Tmatch – virtual IT/ICT cooperation day- virtual event
Լեհաստան

Ձեռնարկությունների

զարգացման

լեհական

գործակալությունը

(PARP)

կազմակերպում է վիրտուալ համագործակցության հաստատման միջոցառում ՝
ուղղված ՏՏ / ՏՀՏ ոլորտին:Միջոցառման նպատակն է խթանել միջազգային
համագործակցությունը
սարքավորումներ

տարբեր

տեսակի

արտադրողների,

դիստրիբյուտորների

և

ՏՏ

/

ՏՀՏ

ծառայություններ

վերջնական

ծառայություններ

և

մատակարարողների,

սպառողների

միջև:Միջոցառմանը

մասնակցությունն անվճար է:
http://tba/

Հունիս
09/06/2021

Food eirEEN Meet the Buyer and Matchmaking Event 2021- virtual event
Իռլանդիա

Food eir-ին մասնակցությունն անվճար է: Գրանցումը մինչև 2021 թվականի
հունիսի 2-ը:
Միջոցառումն

ուղղված

է

նորարարական

և

աճին

միտված

սննդի

ձեռնարկություններին հետևյալ ոլորտներից.
* Հացաբուլկեղեն
*Ըմպելիքներ
* Սառեցված սնունդ
* Հրուշակեղեն
* Կաթնամթերք
* Սննդամթերքի բաղադրիչներ
*Մրգեր և բանջարեղեն
* Սննդամթերք
* Միս
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* Աղի / նախուտեստ
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/ ։
17/0/2021

Tech4SmartCities - Sustainable, smart technologies for cities. Brokerage and pitching event.virtual event
Բելգիա

Միջոցառման

ուշադրության

կենտրոնում

կլինեն

էներգիայի

արդյունավետության, քաղաքային շարժունակության, կայուն շինարարության,
շրջանաձևության, ցածր ածխածնի տնտեսության և թվային վերափոխման հետ
կապված տեխնոլոգիաներն ու լուծումները, որոնք կարող են նպաստել
քաղաքների կլիմայի չեզոքության խնդիրների լուծմանը և դրանց կայունության
բարձրացմանը:
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/

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
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➢ Հիմնադրամները

SES ծրագրի ֆինանսավորումը
Պատվիրատուն

պարտավորվում

է

ստանձնել

Հայաստանում

նախատեսվող

ծախսերը՝ կացարան, օրական 3 անգամ սնունդ, օրական 5 եվրոյին համարժեք ՀՀ
դրամ որպես գրպանի փող։
Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության
ծախսերը:
Հետաքրքրե՞ց Ձեզ։ Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Հայաստանում Ավագ
փորձագետների ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։
Հեռ․՝ +374 95 12 84 87
E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de

Վերոհիշյալ միջոցառումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն
ստանալու համար խնդրում ենք դիմել ՁԵՑ Հայաստան:

Նշում: Եթե Դուք փնտրում եք գործընկեր արտասահմանում կամ նոր
շուկա` և ցանկություն ունեք ներգրավվել ցանցի տվյալների բազայում,
խնդրում ենք դիմել Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց Հայաստան`
համագործակցության
հայտաձևեր
և
այլ
համապատասխան
տեղեկատվություն ստանալու համար:

Հարգելի գործարար,
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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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