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Գործարար համագործակցության առաջարկներ և հարցումներ 

Հայաստանյան ՓՄՁ-ների միջազգային գործարարության զարգացման և արտասահմանյան 

գործընկերների հետ կապեր հաստատելու նպատակով ՁԵՑ Հայաստանը ուշադրությանն է 

ներկայացնում գործարար համագործակցության հետևյալ առաջարկները. 

Սննդի  վերամշակում 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Սառեցված հատապտուղներով և խոտաբույսերով մրգային աղանդեր արտադրող լիտվական 

ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագիր կամ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագիր 

Լիտվական ընկերությունն արտադրում է սառեցված հատապտուղներով և խոտաբույսերով մրգային 

աղանդեր։ Ապրանքները կարող են վաճառվել մանրածախ խանութներում, ինչպես նաև 

պատվիրատուների կողմից՝ մասնավոր պիտակով։  

Ընկերությունն առաջարկում է  ապրանքների լայն տեսականի օտարերկրյա գործընկերներին և 

փնտրում է համագործակցություն առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։ Արտադրական համաձայնագրերը ևս կարող են դիտարկվել 

համագործակցության շրջանակներում։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05ab7d7a-df66-47cb-a583-0c3f8b55ba27  

 

  Ծածկագիր․ BOLT20210505001 

 

Սառեցված սննդամթերքի սինգապուրյան մատակարարը փնտրում է եվրոպական գործընկերներ 

տարածման ծառայությունների  համաձայնագրի ներքո: 

 

Սինգապուրյան ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2006 թ.-ին Սինգապուրում, սառեցված սննդի 
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բաղադրիչների մատակարար ընկերություն է: Այն մասնագիտացված է Սինգապուր, ինչպես նաև 

հարավարևելյան Ասիայի տարածաշրջան սառեցված սննդամթերքի լայն տեսականի մատակարարելու 

գործում: Սինգապուրյան ընկերությունը փնտրում է  եվրոպական գործընկերներ  տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

 

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

  

  Ծածկագիր․BOSG20200504004 

 

Էքստրա քամվածքի ձիթապտղի յուղ արտադրող իտալական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

 

Իտալական ընկերությունը, որը հիմնված է Իտալիայի հարավում, արտադրում է անարատ ձիթապտղի 

յուղ: Այն արտադրանքը ստանում է շրջակա գյուղի իր ձիթապտղի ծառերից: Տարիների ընթացքում 

գործարանը նորոգվել է, և զինվել նոր սարքավորումներով առավել լավ որակի էքստրա քամվածքի 

ձիթայուղի ստացման և դրա  բույրն ուժեղացնելու համար։ Ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ՝  արտերկրում իր գործունեությունն ընդլայնելու համար: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c59709db-2dee-46b9-82f2-2bf5dfe2cb7a  

 

Ծածկագիր․BOIT20210517001 

Տոմատի մածուկ և սոուսներ արտադրող ուկրաինական 

ընկերությունը փնտրում է  գործընկերներ տարածման կամ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

 

Ուկրաինական ընկերությունն արտադրում է բարձրորակ 

բնական տոմատի մածուկ, որը կարող էր օգտագործվել 

տարբեր խոհանոցներում: Ապրանքները պատրաստվում են 

բացառապես Ուկրաինայի հարավային շրջանի էկոլոգիապես 

մաքուր լոլիկից: Ընկերությունը շահագրգռված է տարածման 

ծառայությունների մատուցման կամ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո գտնել սննդամթերք վերամշակող 

ընկերություներ, դիստրիբյուտորներ, առևտրականներ կամ 

առանձին մանրածախ վաճառողներ: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb78550f-

fa21-420d-a59b-5444363c4748  

  

Ծածկագիր․BOUA20210618004 
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Ռումինիայի օրգանական ֆերման, որը նաև հյութեր 

արտադրող է,  փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Ռումինական ընկերությունը օրգանական ֆերմա է, ինչպես 

նաև հյութ արտադրող: Ընկերությունը հիմնադրվել է 2014 թ.-

ին՝  6 հա հացենու և նարդոսի այգիներում, որոնք այժմ 10 հա 

արոնիայի, հացենու, մոշի, ելակի և նարդոսի այգիներ են 

դարձել:  Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնք 

օրգանական և առողջարար ապրանքներ են վաճառում իրենց 

երկրներում մանրածախ և այլ հաճախորդներին և գործում են 

օրգանական սննդի և խմիչքների ոլորտում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40086782

-23aa-4026-b4f0-786da448b18f 

 

                             Ծածկագիր․BORO20210401002 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

 
Լիտվական համադամասերների խանութը փնտրում է առողջ և համեղ սննդի մատակարարներ 

Լիտվական ընկերությունը մասնագիտացված է բարձրորակ համեղ սննդի (սուրճ, թեյ, ձեթ, 

նախուտեստներ, պանիր, համեմունքներ, ծովամթերք, մսամթերք և այլն) վաճառքի ոլորտում իր 

սեփական խանութի և առցանց խանութի միջոցով:Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր 

արտադրանքի զամբյուղը և փնտրում է համեղ սննդի մատակարարներ: Ընկերությունը փնտրում է 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր հնարավոր գործընկերների հետ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90ceecb9-6440-4d92-940d-1eb7005d8e2a  

 

Ծածկագիր․BRLT20210616001 

Իտալական ընկերությունը փնտրում է եվրոպական մատակարարներ որոշակի սննդամթերքի 

կարճաժամկետ, զանգվածային մատակարարումներ իրականացնելու համար 

Իտալական հանրային ինստիտուտների հետ աշխատող դիստրիբյուտորը կարճաժամկետ 

համագործակցություն է փնտրում եվրոպական մատակարարների հետ` սննդամթերք մատակարարելու 

համար (որը պետք է համապատասխանի հատուկ պահանջներին): Ապրանքի տեսակը կարող է լինել 

տարբեր՝ կախված պահանջվող ապրանքի տեսակից: Համագործակցությունը կկնքվի մատակարարման 

համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7c0a851-a3dc-4588-9663-2575750282de  
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  Ծածկագիր․ BRIT20210610001 

 

 

 

Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Նորարարական ռումինական տեքստիլ արտադրող 

ընկերությունը, որը մասնագիտացված է  նախշերի և 

նախատիպերի մշակման և նոր գործվածքների կամ 

նորարարական տեքստիլ արտադրանքի արտադրության 

ոլորտում, առաջարկում է արտադրական կամ աութսորսինգի 

համաձայնագրեր  

 

Ռումինական ընկերությունը գործում է տեքստիլ 

արդյունաբերության ոլորտում: Ելնելով նրանից, թե ինչպես են 

մշակում ապրանքներն ու կատարվում 

արդյունաբերականացումը, ընկերությունը փնտրում է 

գործընկերներ, ովքեր  իրենց ծառայությունները կպահանջեն 

աութսորսինգի կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո: 

Ընկերությունը կարող է առաջարկել լիարժեք 

ծառայություններ՝ ի վիճակի լինելով կառավարել 

արտադրության ողջ հոսքը՝ արտադրանքի մշակումից մինչև 

արտադրություն և նյութատեխնիկական ապահովում: Հմուտ 

աշխատակիցներն տեխնոլոգիան ընկերությանը թույլ են 

տալիս կարճ ժամանակում մատակարարել բարձրորակ 

արտադրանք: 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11422b2b

-f446-457d-ba7e-5807eda88c8b    

Ծածկագիր․BORO20210615001 

Հնդկաստանում հագուստի դիզայնի ոլորտում գործող  ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

 

Հագուստի դիզայնի ոլորտում գործող հնդկական ընկերությունը իր գործունեությունը սկսել է 

Բենգալորուում 1923 թ.-ին՝ կանտոնտի տարածքի նախկին Բրիտանական կայսրության սպաների և 

տիկնանանց պատվերով հատուկ կարուձևի ծառայություններ մատուցելով: Ընկերությունն առաջարկում 

է պատվերով արված կոստյումներ՝ իր արտադրանքի մշտական նորարարությամբ և գերազանց որակով: 

Ընկերությունը շահագրգռված է համագործակցել հնարավոր  գործընկերների հետ՝  տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո նոր շուկաներ բացահայտելու նպատակով։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7283861-0f04-45d2-bc95-c02269c77ae7  

 

Ծածկագիր․BOIN20210616001 

 

Պիտակավորման և փաթեթավորման արտադրության մեջ մասնագիտացված հունական ընկերությունը 

գործընկերներ է փնտրում առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

 

Հունական ընկերությունը, որն արտադրական նմուշների պիտակավորման 90 տարվա փորձ ունի և 

արտադրում է պատվերով արված պիտակներ, ժապավեններ, փաթեթավորում և  այլ պարագաներ, 

գործընկերներ է փնտրում առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f17c100-5f1f-4a4e-bafc-918c8a0ac712  

Ծածկագիր․ BOGR20210609001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11422b2b-f446-457d-ba7e-5807eda88c8b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11422b2b-f446-457d-ba7e-5807eda88c8b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7283861-0f04-45d2-bc95-c02269c77ae7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f17c100-5f1f-4a4e-bafc-918c8a0ac712
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Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է 

բարձրորակ և պատվերով արվող հարսանյաց զգեստների 

նախագծման և արտադրության մեջ, հետաքրքրված է 

առևտրային գործակալության կամ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերով: 

 

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2006 թ.-ին և մասնագիտացել է 

հարսանեկան զգեստների ձևավորման, արտադրության և 

տարածման ոլորտում: Արտադրողը դարձել է զգալի 

գործարան Արևելյան Եվրոպայում՝ Ուկրաինայի փորձառու 

դիզայներներով և հմուտ վարպետ դերձակներով: 

Ընկերությունը երկարաժամկետ փոխհարաբերություններ է 

փնտրում առևտրային գործակալության կամ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո` իր 

արտադրանքի շուկան ընդլայնելու համար։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2e5c169-

6699-4645-b601-90bff1c9bc4a  

 Ծածկագիր․BOUA20200703001 

 

Տրիկոտաժ արտադրող լեհական  ընկերությունը տարածման կամ արտադրական համաձայնագրերի 

ներքո փնտրում է  միջազգային գործընկերներ 

 

Փոքր ընտանեկան բիզնեսը տրիկոտաժի հարթ գործվածք անող մեքենաներով աշխատող  առաջատար 

լեհական արտադրողներից և արտահանողներից մեկն է և ապահովում է տրիկոտաժի և գործվածքների 

համապարփակ կարի ծառայություններ: Այս ընկերությունը հիմնադրվել է 1989 թվականին: 

Ընկերությունը հետաքրքրված է միջազգային գործընկերների հետ նոր կապերի հաստատմամբ: 

Հեռանկարային գործընկերների հետ համագործակցությունը հիմնվելու է տարածման կամ 

արտադրական ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c349dbf-4f58-4b70-9af5-ccff9678b10d  

Ծածկագիր․BOPL20210320001 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2e5c169-6699-4645-b601-90bff1c9bc4a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2e5c169-6699-4645-b601-90bff1c9bc4a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c349dbf-4f58-4b70-9af5-ccff9678b10d
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Տղամարդկանց, կնանց և մանկական վերնաշապիկներ 

արտադրող բուլղարական հայտնի ընկերությունը 

երկարաժամկետ համագործակցություն է փնտրում` 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո։  

 

Բուլղարական ընկերությունը մասնագիտացած է 

տղամարդկանց, կանանց և մանկական վերնաշապիկների, 

բլուզների և պոլո-շապիկների արտադրության մեջ: Նրանց 

հիմնական հաճախորդներն են՝ Versace-ն ու Armani-ն: Նրանք 

նույնպես ուժեղ ներկայություն ունեն գերմանական շուկայում, 

քանի որ DeutscheBahn-ի բոլոր համազգեստ-վերնաշապիկներն 

արտադրվում են նրանց կողմից: Ընկերությունն աշխատում է 

հաճախորդների պատվերով, բայց նաև վաճառում է 

պատրաստի արտադրանք: Այսպիսով, ընկերությունը 

երկարաժամկետ գործընկերություն է փնտրում ՝ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3fb5a8ae-

528a-405a-932c-28dd972d86a9  

 

 Ծածկագիր․BOBG20210520001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռումինական արտադրողը մատակարարման համաձայնագրերի ներքո փնտրում է գործվածքների 

մատակարարներ 

 

Տրանսիլվանիայից ռումինական ընկերությունը մասնագիտացված է կանանց համար առօրյա, 

պատրաստի հագուստի արտադրության մեջ: Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր գործվածքների 

մատակարարների ցանցը՝ նոր գործընկերների հետ մատակարարման համաձայնագիր կնքելու 

ակնկալիքով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/695c5784-cd90-4297-a7f8-c9b9b9637910  

 

Ծածկագիր․BRRO20210526001 

 

Բամբակյա ծածկույթով մարզաշապիկ/տրիկոտաժ գործվածքի արտադրողը մատակարարի 

համաձայնագրի ներքո  փնտրում է ուղիղ գունավոր տպագրություն տեքստիլի վրա  

 

Մեծ Բրիտանիայից թվային տպագրությամբ գործվածքներ արտադրող ընկերությունը փնտրում է 100% 

բամբակյա գործվածքով կտորեղենի մատակարարներ ժապավենային թանաքային տպիչներով 

տեքստիլի վրա ուղիղ գունավոր տպագրության համար՝ մատակարարի համաձայնագրերի ներքո 

երկարաժամկետ պայմանավորվածություն հաստատելու համար: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3fb5a8ae-528a-405a-932c-28dd972d86a9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3fb5a8ae-528a-405a-932c-28dd972d86a9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/695c5784-cd90-4297-a7f8-c9b9b9637910
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Ցանկալի է, որ բամբակը սերտիֆիկացված լինի ինչպես օրգանական, այնպես էլ ամրության առումով: 

Պահանջվում է առանձին և այլ հագուստի հետ համակցված վերնաշապիկների մատակարարում 

տարբեր քաշերով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afdb348c-7fc3-4d65-880f-35a696cdcc2b  

Ծածկագիր․BRUK20210628002 

 

Շինարարություն 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Ընկերությունը Քաթարից, որը մասնագիտացված է 

ապակեթելային երկաթբետոնե և ուլտրա-բարձր 

արդյունավետությամբ բետոնե (UHPC) արտադրանքների 

երեսպատման, ձևավորման և փողոցային կահույքի 

արտադրության մեջ, փնտրում է դիստրիբյուտոր կամ 

գործակալ: 

 

Ընկերությունը Քաթարից, որը մասնագիտացված է 

ապակեթելային երկաթբետոնի և և ուլտրա-բարձր 

արդյունավետությամբ /UHPC/ բետոնե արտադրանքի 

արտադրության ոլորտում, նախատեսված` 

արդյունաբերական, առևտրային և բնակելի շինությունների 

ներքին և արտաքին երեսպատման և շենքերի հարդարման 

համար, ցանկանում է  գտնել օտարերկրյա շուկաներում 

դիստրիբյուտոր կամ գործակալ: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3eaf95a-

5ac9-43b2-8119-2583d4c1dd1e  

 Ծածկագիր․BOQA20210616001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afdb348c-7fc3-4d65-880f-35a696cdcc2b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3eaf95a-5ac9-43b2-8119-2583d4c1dd1e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3eaf95a-5ac9-43b2-8119-2583d4c1dd1e
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Իռլանդական ընկերությունն առաջարկում է քիմիական դոզաչափման անվտանգության սարքեր ամուր 

գլխիկով տարաների համար`տարածման, առևտրային կամ համատեղ ձեռնարկության 

համաձայնագրերի ներքո։  

Այս իռլանդական արտոնագրված և բազմակի օգտագործվող  ապրանքատեսակն առաջարկում է մի 

շարք լուծումներ արդյունաբերության համար ստանդարտ ամուր գլխիկով բեռնարկղերի քիմիական 

նյութերի անվտանգ բեռնաթափման և դոզաչափման համար։ Ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ, առևտրային գործակալության կամ համատեղ ձեռնարկութան համաձայնագրեր՝ 

արտադրանքը միջազգային շուկաներում հասանելի դարձնելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/266c2850-29e6-4428-882a-5bc24456c93c  

Ծածկագիր․BOIE20210203001 

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է իր վավերացրած, ճշգրիտ 3D կտրման ծառայությունները 

մետաղագործական, շինարարության, ավտոմոբիլաշինության, դիզայնի ոլորտի ընկերություններին՝ 

արտադրական, աութսորսինգի կամ ենթապայմանագրի ներքո։ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է ճշգրիտ նյութերի կտրման մեջ (ջրային, պլազմա, 

լազերային ռեակտիվ կտրում), առաջարկում է տարբեր բարդության իր հավաստագրված 

ծառայությունները. ընկերությունն ունի բոլոր ակտիվները՝ բավարարելու հաճախորդների պահանջներն 

այնպիսի ոլորտներից, ինչպիսիք են՝ մետաղագործությունը, ավտոմոբիլաշինությունը, 

շինարարությունը, օդատիեզերական ոլորտը, երկաթուղային ոլորտը, դիզայնը, կերամիկան, ապակու 

արդյունաբերությունը։ Այն  շահագրգռված է արտադրական, աութսորսինգային կամ 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերով։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c553fd7c-d155-4413-8d50-34ff7115dcdb   

 Ծածկագիր․BOPL20210525003 

Իսրայելյան ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ 

պլաստիկ նյութերի և բաղադրիչների լայն տեսականի 

շինարարության, կառուցապատման, փաթեթավորման, 

հերմետիկության և ենթակառուցվածքների 

արդյունաբերության ոլորտների համար, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը մասնագիտացված է բարձր 

ստանդարտներով արված պլաստիկ նյութերի և 

բաղադրիչներիլայն տեսականու արտադրութան ոլորտում, 

որոնք կիրառվում են շինարարության, կառուցապատման, 

փաթեթավորման, հերմետիկության և ենթակառուցվածքների 

արդյունաբերության ոլորտներում, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերության առավելություններից է 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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նաև տարբեր տեսակի պլաստիկե բաղադրիչներ արտադրելու 

ունակությունը և հնարավորությունը՝ յուրաքանչյուր 

հաճախորդի պահանջով պատվերով արված ապրանքների 

պատրաստումը:   

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e1496f2-

ff7b-480a-86dc-526642602fde    

 Ծածկագիր․BOQA20210616001 

Կրկնակի մեկուսացված խողովակներ և տեխնիկական 

մեկուսացման լուծումներ տրամադրող ավստրիական 

արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Ավստրիական ընկերությունն արդյունաբերության մեջ 

ճանաչված է որպես ճկուն  կրկնակի մեկուսացված 

խողովակային համակարգերի (ջեռուցման / հովացման / 

ջերմային պոմպեր), ջերմային արևային խողովակների 

համակարգերի և մի շարք տեխնիկական մեկուսացման 

լուծումների առաջատար մատակարար: 

Ընկերությունը փնտրում է նոր գործընկերներ, ինչպիսիք են 

դիստրիբյուտորները և մեծածախ վաճառողները, որոնք կօգնեն 

իրենց ընդլայնել բիզնեսը միջազգային մակարդակում: 

Փնտրվող գործընկերության տեսակը  կլինի տարածման 

ծառայությունների համաձայնագիրը։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0611afb8-

3d5f-48f5-b7af-127e3196c561    

 

Ծածկագիր․BOAT20210610001 

 

Ռումինական ընկերությունը տարածման ծառայությունների 

մատուցման համաձայնագրերի ներքո  առաջարկում է 

ապակյա ալյումինե պրոֆիլների հավաքում պատշգամբների և 

աստիճանավանդակների համար 

 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է 

մետաղական արտադրանքի մեջ, կցանկանա համագործակցել 

եվրոպացի գործընկերների հետ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի շրջանակներում: 

Ընկերությունը նախագծում և հավաքում է ապակյա  ալյումինե 

պրոֆիլներ պատշգամբների և աստիճանավանդակների 

համար: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50921649

-62d1-47f3-82b7-f7961827fa35 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Ծածկագիր․BORO20210520001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Մեծ Բրիտանիայի խելացի էներգետիկ ընկերությունը փնտրում է կոշտ բաղադրիչներ արտադրողներ և 

մատակարարներ մոդուլային ջրածնի էներգիայի փոխակերպման տարաների համար 

Մեծ Բրիտանիայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների մատակարարը մշակում և տեղադրում է վառելիքի 

փոխակերպման մոդուլային բեռնարկղեր, որոնք տեղում ամոնիակը ջրածնի վառելիքի են վերածում 

օդում և ծովային նավահանգիստներում կամ մեծ նավերում: Մոդուլային տարաները հնարավորություն 

կունենան ամոնիակը վերածել ջրածնի վառելիքի: Ընկերությունը փնտրում է ամոնիակի կրեկերներ, 

գազի զտիչների, ճնշման ճոճվող կլանիչներ, ջերմափոխանակիչներ, գազի (ամոնիակի/ջրածնի) 

այրիչներ և ամոնիակի տարաներ արտադրողներ և մատակարարներ: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5122126-be32-415b-b1c8-d7a8c654826b  

Ծածկագիր․BRUK20210505002 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է չժանգոտվող պողպատից մետաղալարեր տարբեր 

կոնստրուկցիաների և տրամագծերի, ամբողջ չափով 

Մետաղալարերի, շղթաների ճարմանդների լեհական արտադրողը և ցանցային ճարմանդների և 

պողպատե պարանների դիստրիբյուտորը փնտրում է տարբեր կոնստրուկցիաների և տրամագծերի 

ցինկապատ, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարեր արտադրողներ/ մատակարարներ: Ընկերությունը 

հիմնականում փնտրում է ցինկապատ պողպատե գալվանական մետաղալարեր` անվանական և 

ավելացված ձգման ուժով` ամբողջական կառուցվածքով և 1 մմ-ից 42 մմ տրամագծով։ Ընկերությունն 

առաջարկում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cfd2c26-9f3f-4150-a6b0-57c54d9299f3   

 

Ծածկագիր․BRPL20210521001 

 

R&D 
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

HORIZON-EIC-2021-TRANSITION OPEN. Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն արդյունաբերական գործընկերներ է 

փնտրում շուկայի համապատասխան վավերացման և իրական մասշտաբային միջավայրում 

տեղեկատվական հետազոտությունների երկխոսության համակարգի փորձարկման համար: 

Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն իր կոնսորցիումի համար արդյունաբերական գործընկերների է փնտրում` 

համակարգի նախագծման և UX-ի վերաբերյալ փորձնական արշավներ և առաջարկներ կատարելու 

համար: EIC-2021-TRANSITION մրցույթին առաջարկվող նախագիծը նպատակ ունի զարգացնել 

երկխոսության համակարգերը, որոնք կօգնեն հեշտացնել տեղեկատվության հետազոտությունը և 

ընթանալ գիտելիքի արագ փոխակերպմանը` մարդ-մեքենա համագործակցային ուսուցման օղակի 

շնորհիվ: Նպատակը` կրճատել ողջ կյանքի համար նախատեսված ուսուցման երկխոսության 

համակարգերի մշակման  գինը` ռեսուրսների խնայող, հարմարվող, կայուն մոտեցման միջոցով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0730c44d-c27e-4c53-99f5-8782f5548fcd   

Ծածկագիր․RDFR20210616001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0730c44d-c27e-4c53-99f5-8782f5548fcd
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Ռումինական ծրագրային բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունն առաջարկում է ծրագրային 

լուծումներ  դաշտային աշխատուժի ավտոմատացման համար 

 

Ռումինական նորարարական ծրագրային ապահովման  ոլորտի ընկերությունը գործում է 

արդյունաբերական հատվածների թվային վերափոխման ոլորտում՝ ապահովելով բարձր հուսալիության 

ծրագրային լուծումներ՝ գործարար բոլոր ոլորտներում շտրիխ կոդեր, RFID (ռադիոհաճախականության 

նույնականացում) կամ NFC (Near Field Communication) ինտեգրման միջոցով: Ընկերությունը փնտրում է 

երկարաժամկետ գործընկերություն և առաջարկում է իր ապրանքներն ու ծառայություններն առևտրային 

գործակալության կամ ենթապայմանագրի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba46901c-1669-4f0c-a974-4b12508d753f  

 

 Ծածկագիր․BORO20210420001 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է վեբ հավելվածների, ծրագրային ապահովման 

մշակման և բիզնես խորհրդատվության ոլորտում, առաջարկում է իր ծառայություններն  աութսորսինգի 

և (կամ) ենթապայմանագրի ներքո 

 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է վեբ հավելվածների և մաքսային ծրագրակազմի 

մշակման ոլորտում, ունի անհրաժեշտ փորձ` ապահովելու համար ծրագրային լուծումներ, որոնք 

համահունչ կլինեն հաճախորդների բիզնես մոդելին: Ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն 

արտասահմանյան գործընկերների հետ` աութսորսինգի և (կամ) ենթապայմանագրի շրջանակներում։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43f080b6-c337-406d-abc2-c297583b5bd8   

  

Ծածկագիր․BORO20210519001 

Կորեական ընկերությունը, որը մեծ տվյալների և արհեստական բանականության վրա հիմնված ոչ 

ինվազիվ բժշկական սարք է մշակում արյան գլյուկոզան և արյան ճնշումը չափելու համար, օտարերկրյա 

ներդրողներ է որոնում ֆինանսական համաձայնագրի շրջանակներում 

 

Կորեական ընկերությունը մշակել է արյան ոչ ինվազիվ գլյուկոզայի և արյան ճնշման բժշկական սարք՝ 

օգտագործելով բալիստոկարդիոգրամի չափման սենսոր: Այս ընկերությունը նաև օգտագործում է 

արհեստական ինտելեկտի և մեծ տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ մշակված բժշկական 

սարքավորման մեջ` տվյալների ճշգրտությունն ու անձնական առողջության վերաբերյալ 

տեղեկատվության կանխատեսումը բարձրացնելու համար: Դա անելու համար ընկերությունը փնտրում 

է օտարերկրյա ներդրողներ՝ ֆինանսական համաձայնագրերի շրջանակներում։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d997285-e85b-4d4b-b697-4788ac0d708e  

Ծածկագիր․BOKR20210614001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լեհական ՏՏ ընկերությունը ցանկանում է հանդես գալ որպես գործակալ ծրագրերի և հավելվածների 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba46901c-1669-4f0c-a974-4b12508d753f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43f080b6-c337-406d-abc2-c297583b5bd8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d997285-e85b-4d4b-b697-4788ac0d708e
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 Կոսմետիկա 

 

 

                          

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

մատակարարների համար  

Լեհական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1998 թ.-ին, ապահովում է համապարփակ տեղեկատվական 

ծառայություններ: Ընկերությունը համագործակցություն կստեղծի տարբեր տեսակի ծրագրակազմերի 

մատակարարների հետ լեհական շուկա մուտք գործել ցանկացող բիզնեսի համար: Ընկերությունն 

առաջարկում է համագործակցություն`հիմնվելով առևտրային գործակալության համաձայնագրի  վրա: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e995f2c-5332-46b5-a689-4d45b5ff6291  

Ծածկագիր․  BRPL20210614001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e995f2c-5332-46b5-a689-4d45b5ff6291
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  Խխունջի լորձով կոսմետիկա արտադրողը  

Լեհաստանից փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

100% խխունջի լորձի ֆիլտրատ պարունակող կոսմետիկա 

արտադրող լեհական ընկերությունը, ամենը ստանում է իր 

սեփական լաբորատորիաներում և  փնտրում է բիզնես 

գործընկերներ տարածման ծառայությունների համա-

ձայնագրերով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71543428

-8f0c-41ff-8d11-a839d398b1b7  

Ծածկագիր․BOPL20210513003 
 

Եթերայուղերի և բնական կոսմետիկ արտադրանքի 

բուլղարական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Եթերայուղերի և բնական կոսմետիկ  միջոցների բուլղարական 

արտադրողը, իր սեփական ապրանքանիշի ներքո, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ ԵՄ և ոչ ԵՄ շուկաներում: Այն 

նախատեսում է համագործակցել  ծառայությունների 

մատուցման համաձայնագրի  ներքո: ՓՄՁ-ն ձեռք է բերել 

Record1/1992 հավաստագիր, որով հավաստագրել  է 

Բուլղարիայում մասնավոր ձեռնարկատիրոջ կողմից 

արտադրված Վարդի յուղի 1-ին խմբաքանակը: Այն աճեցվում 

է Պլովդիվի բեղմնավոր շրջանում Ռոզա Դամասկենա ծաղկի, 

նարդոսի և եթերայուղերի համար աճեցվող  այլ 

մշակաբույսերի պլանտացիաներում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e506858e

-1025-4692-a923-6a8c612ae43c  

Ծածկագիր․BOBG20200710001 

 

Իտալական ընկերությունը, որը տեղակայված է Սիցիլիայում և արտադրում է ֆիտոկոսմետիկա 

(բույսերից ստացվող կոսմետիկա) մարմնի խնամքի համար, փնտրում է միջազգայիան  գործընկերներ` 

առևտրային գործակալության, տարածման և արտադրական համաձայնագրերով 

Սիցիլիայի Պալերմո քաղաքում տեղակայված իտալական ընկերությունը մարմնի խնամքի համար 

մշակում է բնական և կենսաքայքայվող ֆիտոկոսմետիկ արտադրանք (բույսերից ստացվող կոսմետիկա) 

՝ տրամադրելով նաև սպա-կենտրոնների հատուկ գիծ: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71543428-8f0c-41ff-8d11-a839d398b1b7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71543428-8f0c-41ff-8d11-a839d398b1b7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e506858e-1025-4692-a923-6a8c612ae43c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e506858e-1025-4692-a923-6a8c612ae43c
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Ընկերությունը ցանկանում է գտնել գործակալներ և դիստրիբյուտորներ արտերկրում՝ երկարաժամկետ 

համագործակցություն հաստատելու համար: Ընկերությունն ամբողջ աշխարհում բաց է 

համագործակցության համար և նաև փնտրում է արտադրական համաձանագրեր հյուրանոցների հետ, 

որոնք կարող են փնտրել մատակարարներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da45a1b9-5e55-4d93-aba8-876b87264576   

Ծածկագիր․BOIT20210420003 

  

Առողջապահություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Եթերայուղերի և բնական կոսմետիկ արտադրանքի 

բուլղարական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Եթերայուղերի և բնական կոսմետիկ  միջոցների բուլղարական 

արտադրողը, իր սեփական ապրանքանիշի ներքո, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ ԵՄ և ոչ ԵՄ շուկաներում: Այն 

նախատեսում է համագործակցել  ծառայությունների 

մատուցման համաձայնագրի  ներքո: ՓՄՁ-ն ձեռք է բերել 

Record1/1992 հավաստագիր, որով հավաստագրել  է 

Բուլղարիայում մասնավոր ձեռնարկատիրոջ կողմից 

արտադրված Վարդի յուղի 1-ին խմբաքանակը: Այն աճեցվում 

է Պլովդիվի բեղմնավոր շրջանում Ռոզա Դամասկենա ծաղկի, 

նարդոսի և եթերայուղերի համար աճեցվող  այլ 

մշակաբույսերի պլանտացիաներում։  

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da45a1b9-5e55-4d93-aba8-876b87264576
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e506858e

-1025-4692-a923-6a8c612ae43c  

Ծածկագիր․BOBG20200710001 

Դյուրակիր բժշկական էլեկտրասրտագրիչ սարքերի սլովենական արտադրողը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և ներդրողներ՝ ֆինանսական համաձայնագրերի ներքո  

Դյուրակիր բժշկական էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) սարքավորումների սլովենացի արտադրողը 

փնտրում է հուսալի դիստրիբյուտոր: Այն  փնտրում է գործընկերներ՝ հաստատված ցանցով և վաճառքի 

ուղիներով՝ բժշկական սարքավորումների շուկայում: Ընկերությունը նաև փնտրում է սեփական 

կապիտալի ներդրողներ՝ ֆինանսական համաձայնագրի շրջանակներում` նոր ախտորոշիչ 

առանձնահատկություններ ներդնելու և նոր շուկաներում ընդլայնվելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e5ce9741-0b1c-4dda-a7c8-5f0efddab815  

Ծածկագիր․BOSI20210621001 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ գործակալներ իր լաբորատոր 

ավտոմատացման սարքերի համար 

Գերմանական ընկերությունը մասնագիտացված է նախավերլուծական փուլի լաբորատոր 

ավտոմատացման սարքերի մշակման և արտադրության մեջ (նմուշների մուտքի տարածք) և փնտրում է 

տարածման ծառայություններ կամ առևտրային գործակալության  համաձայնագրեր ամբողջ 

աշխարհում: Սարքն օգտագործվում է նմուշների տեսակավորումը ավտոմատացնելու, մարդկային 

ռիսկերը մեղմելու և տարածքի թողունակությունը մեծապես բարձրացնելու համար՝ շրջադարձային 

ժամանակը կրճատելու նպատակով: Այն համատեղելի է ստանդարտ լաբորատորիայի բոլոր 

ապարատային և ծրագրային ապահովման հետ և կարող է հարմարեցվել անհատականացված չափի 

ցանկացած գործառնական պայմանների համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bd766a8-0738-489b-813c-7646eb1c55a5  

Ծածկագիր․BODE20210602001 

Նորարարական բժշկական սարքավորումներ առաջարկող իտալական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Լապարոսկոպիայի ոլորտում մասնագիտացված իտալական ընկերությունն առաջարկում է երկու 

հիմնական ապրանքատեսակներ վիրաբուժական և հիվանդանոցների հետ կապված շուկաների 

համար:Առաջին սարքը լապարոսկոպիայի սպունգ է, իսկ երկրորդը` ջերմաստիճանի կառավարման 

նորարարական սարքավորում:Ընկերությունը փնտրում է հարակից ոլորտներում բժշկական սարքերի 

դիստրիբյուտորներ՝ Իտալիայից դուրս իր բիզնեսն ընդլայնելու համար տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո։  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e506858e-1025-4692-a923-6a8c612ae43c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e506858e-1025-4692-a923-6a8c612ae43c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e5ce9741-0b1c-4dda-a7c8-5f0efddab815
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bd766a8-0738-489b-813c-7646eb1c55a5
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d9af72a-83c9-4316-9ef2-68e180426f13   

Ծածկագիր․BORU20210212001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հունգարացի դիստրիբյուտորը փնտրում է օրթոպեդիկ, վերականգնողական և բոլոր տեսակի բժշկական 

սարքեր տնային օգտագործման համար` բացառիկ դիստրիբյուտոր դառնալու պայմանով 

Բժշկական սարքերի դիստրիբյուտորական խոշորագույն ընկերությունը համագործակցում է տնային 

խնամքի բազմաթիվ բժշկական մատակարարների, դեղատների և հանրապետության և արտերկրի այլ 

ընկերությունների հետ: Իր արտադրանքի տեսականին ներկայացնում է ֆիզիկական 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար վերջին նվաճումները և տնային խնամքի նորարարական 

բժշկական սարքավորումները: Ընկերությունը փնտրում է ԵԽ նշումով տնային խնամքի բժշկական 

սարքեր և օրթոպեդիկ, վերականգնողական ապրանքներ` իր պորտֆելն ընդլայնելու համար: Այն 

առաջարկում է տարածման ծառայություններ արտասահմանյան գործընկերներին եվրոպական շուկա 

մուտք գործելու համար։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e74db74-29f0-44f2-ab65-b7b9ffe8923e  

 

 Ծածկագիր․BRHU20210618001 

 

Այլ ոլորտներ 

  

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Ռումինացի դիզայներները, որոնք ստեղծում են հարսանեկան 

և պատվերով բրենդային պարագաներ և զարդեր, փնտրում են 

արտադրական կամ տարածման համաձայնագրեր  

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d9af72a-83c9-4316-9ef2-68e180426f13
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e74db74-29f0-44f2-ab65-b7b9ffe8923e
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Ժամանակակից և ավանդական տարրերն իրար  խառնող 

դիզայների կողմից ստեղծված հարսնանեկան և բրենդային 

հարմարեցված պարագաներ արտադրող ռումինական 

ընկերությունը շահագրգռված է գործընկերներ գտնել` 

արտադրական, տարածման կամ առևտրային 

գործակալությունների համաձայնագրեր հաստատելու 

համար: Ընկերությունն օգտագործում է նյութերի լայն 

տեսականի, ինչպիսիք են լատունը, բյուրեղները, փետուրները, 

մարգարիտները և վերամշակված նյութերը` աքսեսուարներ 

ստեղծելու համար, ինչպիսիք են բրոշները, ականջօղերը, 

գլխաշորերը, վզնոցները, գոտիները և այլ նմանատիպ 

կտորները: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72fb49d0

-51b7-4469-9988-dce944af0826  

Ծածկագիր․BORO20200117001 

 

 

COVID-19. Չեխական ընկերությունն առաջարկում է 

պրոֆեսիոնալ պաշտպանիչ դիմակներ՝ առանց արտաշնչման 

փականի՝ նանո զտիչներով և փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

և/կամ գործակալներ 

Չեխական բարձր տեխնոլոգիական ՓՄՁ-ն արտադրում է 

պրոֆեսիոնալ պաշտպանիչ դիմակների և նանո զտիչների 

շարք և փնտրում է տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր կամ առևտրային գործակալության 

համաձայնագրեր գործընկերների հետ, ովքեր լավ գործարար 

կապեր ունեն պետական մատակարարման 

ստորաբաժանումների կամ զինված ուժերին բժշկական 

մատակարարումներ իրականացնողների հետ:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1b99de7

-3bc9-405e-97e9-5e65b6b2e057  

Ծածկագիր․BOCZ20210616001 

 

Ուկրաինական ընկերությունն առաջարկում է նյութատեխնիկական ծառայություններ դեղագործական և 

կլինիկական փորձարկումների ոլորտում աութսորսինգի համաձայնագրերի ներքո 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն ապահովում է որակյալ դեղագործական լոգիստիկա, ներառյալ 

մաքսազերծումը, ներմուծումը, ՀՆԱ-ն (տարածման լավ փորձը) պահեստավորումը, կապակցված 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72fb49d0-51b7-4469-9988-dce944af0826
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72fb49d0-51b7-4469-9988-dce944af0826
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1b99de7-3bc9-405e-97e9-5e65b6b2e057
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1b99de7-3bc9-405e-97e9-5e65b6b2e057
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պահեստավորումը և դեղամիջոցների առաքումը, փնտրում է լոգիստիկ ծառայություններ աութսորսինգի 

համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad14543b-6569-40cb-af14-91bd3c42e972  

Ծածկագիր․BOUA20200702002 

Արդյունաբերական լվացքի մեքենաներ և չորանոցներ 

արտադրող հոլանդացի ընկերությունը գործընկերներ է 

փնտրում առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 

ներքո 

Արդյունաբերական լվացքի մեքենաների և չորանոցների 

հոլանդացի արտադրողը գործում է  ավելի քան 53 տարի և 

հանդիսանում է բարձրակարգ լուծումների մատակարար 

ամբողջ աշխարհում, ներառյալ՝ Գերմանիայում: Վաճառքի 

պարզեցման և արագացման համար արտադրողը փնտրում է 

գործակալ՝ Գերմանիայում սննդի արդյունաբերության մեջ 

կապիտալ ապրանքներ վաճառելու փորձ ունեցող: 

Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eecfd80d-

493e-4952-a1b3-1cf820b5fbb9  

Ծածկագիր․BONL20210607001 

 

 

 

Լեհական դիզայները և ձեռագործ զարդեր արտադրողը 

փնտրում են կոմերցիոն գործակալներ 

Փոքր լեհական ընկերությունը, որը ունի ոսկերչական իրերի 

նախագծման և արտադրության փորձ, փնտրում է վաճառքի 

ներկայացուցիչների/առևտրային գործակալների: 

Գեղարվեստական ստուդիան աշխատել է սուտաչե 

տեխնիկայով՝ բոհո շիկ և էլեգանտ ոճով: Այն առաջարկում է 

համագործակցություն գործակալների հետ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44c10022

-3b00-46a2-b1bc-787456155643  

Ծածկագիր․BOPL20210216001 
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Պլաստիկ քիվերի և ձուլվածքների ուկրաինացի արտադրողը 

փնտրում է օտարերկրյա դիստրիբյուտորներ 

Ուկրաինական ընկերությունը ներքին և արտաքին 

պոլիուրեթանային (PU), ապակեթելային (FRP) և 

պոլիստիրոլով պատված (PS, XPS) դեկորատիվ ձուլվածքների 

արտադրող է, ներառյալ 3D վահանակներ, դեկորատիվ 

զարդեր, ինչպես նաև LED անուղղակի լուսավորության քիվեր: 

Ընկերությունը ներկայություն ունի արտաքին շուկաներում և ի 

վիճակի է առաջարկել եվրոպական որակյալ ապրանքներ 

տարածման համաձայնագրով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/150e1077

-6ba2-4481-b3e3-ab0696616257  

Ծածկագիր․BOUK20210602002 

 

Ինտերիերի դռների և պատվերով կահույքի արտադրության 

մեջ մասնագիտացված իտալական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ: 

Իտալական ընկերությունը մասնագիտացված է տան, 

խանութների, գրասենյակների և հյուրանոցների ներքին 

դռների և պատվերով կահույքի արտադրության մեջ: 

Ընկերության դռները նախագծվել են իրենց ներքին 

դիզայներների կողմից և ունեն միջազգային պատենտավորում, 

ներառում են և՛ ֆունկցիոնալություն, և՛ գեղեցկություն: 

Ընկերությունը ցանկանում է կնքել տարածման 

ծառայությունների համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b50b9cff-

f4f5-428a-a779-baf450b9a6e2  

Ծածկագիր․BOIT20200422001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է փայտե անիվներ 

արտադրող արդյունաբերական գործընկեր  

Ֆրանսիական ընկերությունը նախագծում, մշակում և շուկա է 

հանում էվոլյուցիոն փայտե խաղալիքների (մեքենաներ, 

ինքնաթիռներ, մոտոցիկլետներ) երեխաների համար 

նախատեսված: ՓՄՁ-ն փնտրում է անիվներ (տրամագիծը 100 

մմ/150 մմ)` գնդիկային առանցքակալներով և սև 

պոլիուրեթանային անվադողով: Այս անիվները պետք է լինեն 

լավ որակի`  ապահովելու համար երիտասարդ 

օգտագործողների անվտանգությունը, ինչպես նաև 

արտադրանքի երկարակեցությունը: Արդյունաբերական 

համաձայնագրի ներքո ընկերությունը Եվրոպայում փնտրում է 

երկարաժամկետ համագործակցություն անիվներ արտադրող 

ընկերության հետ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d87f31b

-d901-49ce-a392-40720d80d422 

Ծածկագիր․BRFR20210615001 

 

պոլիէթիլենային բրեզենտային մեկուսիչ՝ լողավազանների 

համար, մատակարարման համաձայնագրի ներքո: 

Ջրային սարքավորումների ֆրանսիական արտադրողը 

մատակարարման  համաձայնագրերի ներքո փնտրում է 

լողավազանների համար նախատեսված  օդային պղպջակների 

պոլիէթիլենային բրեզենտային մեկուսիչի մատակարարներ: 

Ցանկալի է, որ գործընկերը տեղակայված լինի 

Պորտուգալիայում կամ Լեհաստանում, սակայն այն կքննարկի 

եվրոպական այլ երկրների առաջարկները ևս։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f362475-

70ec-41c2-a602-c1e75dbfbe6f  

Ծածկագիր․BRFR20210621001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

 

Գերմանական հետազոտական ինստիտուտն առաջարկում է իր փորձը արդյունաբերական 

օգտագործման համար նոր ծածկույթներ մշակելու հարցում 

Գերմանիայի հարավ-արևմուտքից հետազոտական ինստիտուտը մշակել է բազային գործիքների տուփ՝ 

բազմաֆունկցիոնալ պաշտպանիչ թաց քիմիական ծածկույթների և կոմպակտ նյութերի նոր 

ծածկույթների մշակման համար: Ծածկույթները կարող են օգտագործվել ինչպես զանգվածային 

կիրառման, այնպես էլ հավելանյութերի արտադրության գործընթացներում: Ինստիտուտը փնտրում է  

գործընկերներ, ովքեր օգնության կարիք ունեն լիցենզիայի կամ համատեղ ձեռնարկության 

համաձայնագրերի ներքո մակերեսային ծածկույթների ոլորտում նոր արտադրանքի վերջնական 

մշակման գործում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6edcbb06-dd5c-4e61-b7b8-3af51cb29376  

Ծածկագիր․TODE20210506001 

Շատ փոքր մետաղական ցանցերի անոդային օքսիդացման սարք 

Սլովենիայի հասարակական հետազոտական ինստիտուտները սարք են պատրաստել անշարժացված 

նանոկառուցվածքային  թիթեղի պատրաստման համար, որը ամուր ամրացված է 5 մմ-ից փոքր 

ամենամեծ մետաղական ցանցին (օրինակ՝ փոխանցման էլեկտրոնային մանրադիտակ (TEM) ցանց)՝ 

անոդային օքսիդացման գործընթացով․ պարզ և ցածր գնով: Գործընկերները որոնվում են TEM ցանցերի 

կամ փոքր տվիչների արտադրողների շրջանում՝ տեխնիկական համագործակցության և լիցենզավորման 

mailto:info@eenarmenia.am
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համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59955f80-4818-45e8-944d-99d40f664879  

Ծածկագիր․TOSI20210525001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

 

Մրգերի և բանջարեղենի մեջ թունաքիմիկատների առկայության արագ ախտորոշում 

Ագրո պարենի և սննդի սպասարկման ոլորտի ուկրաինական ընկերությունը տեխնիկական 

համագործակցության կամ լիցենզային համաձայնագրի շրջանակներում մրգերի և բանջարեղենի մեջ 

թունաքիմիկատների առկայության արագ ախտորոշման տեխնոլոգիա է փնտրում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/117dc276-82e1-41e7-9020-02de31983c3b  

Ծածկագիր․TRUA20210622001 

Չեխական ՓՄՁ-ն փնտրում է ավելի թեթև և էժան նյութ մատակարարող ներկայումս կիրառվող 

ալյումինե ափսեի ձուլվածքներին փոխարինելու համար՝ հիմնվելով տեխնիկական աջակցությամբ 

առևտրային համաձայնագրի վրա 

Չեխական ՓՄՁ-ն, որը կենտրոնացած է R&D-ի վրա, փնտրում է ավելի թեթև և էժան նյութ 

մատակարարող՝ ներկայումս օգտագործված ալյումինե ձուլվածքներին փոխարինելու համար, 

ավելացնենք, որ որակական և տեխնիկական պարամետրերը պետք է բավարարվեն (տես Տեխնիկական 

բնութագրում): Որոնվող նախընտրելի գործընկերությունը առևտրային համաձայնագիր է` 

տեխնիկական աջակցությամբ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52ef7e1f-a36f-416d-b2e7-3c9d015ab87c  

  Ծածկագիր․TRES20210525001 
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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:   

 

Ստորև ներկայացվում են  2021 թ․-ի օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում կազմակերպվող 

միջոցառումները: 

 

 

Օգոստոս 

 

 

Սեպտեմբեր 

 

25/08/2021 Matchmaking at sTARTUp Day2021 Տարտու (Էստոնիա)                                                                                                                                                                                                                       

sTARTUp Day-ը Բալթիկայի ամենամեծ փառատոնն է, որը միավորում է 

նորաստեղծ ընկերություններին, ավանդական ձեռներեցներին, ներդրողներին, 

նորարարներին և ուսանողներին: Միջոցառման նպատակն է կապել ստարտափ 

մտածող մարդկանց և տոնել ձեռներեցությունը Էստոնիայի խելացի Տարտու 

քաղաքում:Covid19 սահմանափակումների պատճառով միջոցառմանը 

ֆիզիկապես հնարավոր է մասնակցել միայն երեք տարբեր օրերից մեկին: Brella 

հավելվածը կօգտագործվի երեք օրվա ընթացքում ՝ այլ մասնակիցների հետ 

հանդիպումների համար :                                                                          

http://www.startupday.ee/ 

07/09/2021 Matchmaking at sTARTUp Day2021 Տարտու (Էստոնիա)                                                                                                                                                                                                                       

Macfrut-ը մրգերի և բանջարեղենի արդյունաբերության միջազգային տոնավաճառ  է, 
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ոլորտի մասնագետների և կարծիքների ղեկավարների համար B2B միջոցառում 

Ցուցահանդեսային ոլորտներն են. 

- Մրգերի և բանջարեղենի արտադրանքի արտադրություն և վաճառք; 

- Տեսակավորող և փաթեթավորող մեքենաներ և տեխնոլոգիա; 

- Փաթեթավորում և փաթեթավորման նյութեր; 

- Լոգիստիկա և ծառայություններ; 

- Մրգերի և բանջարեղենի աճեցման սարքավորումներ և համակարգեր. 

- Բույսերի տնկարանների և սերմերի բիոլուծումներ: 

Գրանցումը հասանելի է հետևյալ հասցեով` 

https://www.macfrutdigital.natplayexpo.com/index.php?l=en  

13/09/2021 Digital ICT Week & ICT Spring 

Լյուքսեմբուրգ (Լյուքսեմբուրգ)                                                                                                                                                                                                                    

ICT Spring. Երկօրյա գլոբալ տեխնոլոգիական համաժողով` հագեցած 

թվայնացման, Արհեստական ինտելեկտի, FinTech-ի, տիեզերական 

տեխնոլոգիաների, մատակարարման շղթայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների անվտանգության միտումների և պատկերացումների միջոցով` 

www.ictpring.com -ի  միջոցով։ 

Միջոցառումն անվճար է: Այնուամենայնիվ, միջոցառման որակը պահպանելու 

համար կկիրառվի 150 եվրո չեղարկման քաղաքականություն այն 

ընկերությունների համար, ովքեր 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո չեղյալ 

կհամարեն իրենց մասնակցությունը կամ չեն մասնակցի իրենց հաստատած 

հանդիպումներին: 

15/09/2021 Kunststoffenbeurs 2021 and Materials+Eurofinish+Surface 2021 

Հերտոգենբոս (Նիդերլանդներ)  

mailto:info@eenarmenia.am
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http://www.ictpring.com/
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ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ _ SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) 

SES ծրագրի առավելությունները 

➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում 

Տոնավաճառների ընթացքում հիմնական ոլորտներն  են. 

• Պլաստմասսա, (նոր) նյութեր, կենսանյութեր: 

• Խելացի նյութեր, հաղորդիչ նյութեր: 

• Մակերևութային բուժում, ֆունկցիոնալ ծածկույթներ, ֆունկցիոնալ գույներ, 

• Նյութերի վերլուծություն, 

• Նյութերի վերամշակում և վերականգնում, 

• Հավելանյութերի արտադրություն, 3D տպագրություն, 

• Նյութերի միացում (եռակցում, սոսնձում, ամրացման տեխնիկա, 

• Թեթև քաշ, 

• Կայունություն, շրջանաձև տնտեսություն, 

• Նյութերի, մշակման տեխնոլոգիաների, մոդելավորման տեխնիկայի, 

բնութագրման տեխնիկայի, ներդիրների օգտագործման վերջին զարգացումներ, 

• Նախատիպերի ձևավորում և փոքր սերիական արտադրություն, 

• Հավելանյութեր և դրանց ֆունկցիոնալություն, 

• Հաջորդ սերնդի ծրագրերի մի քանի օրինակներ և նախատիպեր։                                                                                                                                                                                                                  
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➢ Ծառայությունների մատուցման, արտադրական գործընացի բարելավում, 

օպտիմալացում 

➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում 

➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում 

➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար 

➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն 

Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից 

➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից 

➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները 

➢ Կրթական ձեռնարկությունները 

➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

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

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

Հետաքրքրե՞ց Ձեզ։ Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Հայաստանում Ավագ 

փորձագետների ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

Հեռ․՝ +374 95 12 84 87 

E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de  

 

 

Վերոհիշյալ միջոցառումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն 

ստանալու համար խնդրում ենք դիմել ՁԵՑ Հայաստան: 
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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 

հաղորդագրություններ Ձեր էլեկտրոնային փոստին նոր գրանցված բիզնես 

առաջարկների, միջազգային միջոցառումների վերաբերյալ: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են: 

Այս տեղեկաթերթի մեջ տեսակետները պատկանում են 

հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների գործադիր գործակալության, Եվրոպական 

Հանձնաժողովի կամ այլ եվրոպական կառույցների  տեսակետը։ 

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործադիր գործակալությունը, 

Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ դրանց կողմից գործող որևէ 

անձ պատասխանատու չէ տեղեկաթերթում պարունակվող 

բովանդակությունն օգտագործվելու դեպքում։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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