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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 

 
Սինգապուրյան ընկերությունը, որն արտադրում է ասիական աղանդեր,  փնտրում է 

եվրոպական գործընկերներ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

 

Սինգապուրյան ընկերությունը, որը պատրաստում է համեղ ավանդական ասիական 

աղանդեր, փնտրում է եվրոպական գործընկերներ, որոնք կօգնեն իրենց արտադրանքը 

տարածել՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cf16efc-3332-4948-84d6-b4397f22df28  

   

Ծածկագիր․ BOSG20210723002 

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  
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Ծածկագիր․BOIT20210517001 

Մոլդովական արտադրող և արտահանող ընկերությունը, որը 

մասնագիտացված է հացահատիկի արտադրանքի և սերմերի 

ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ տարածման կամ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

 

Մոլդովական հացահատիկային արտադրատեսակներ, 

ինչպիսիք են ալյուրը, հացահատիկը, ձավարեղենը, 

համակցված կերերը, սերմերը և ձեթը, փնտրում է 

գործընկերներ՝ իր գյուղատնտեսական արտադրանքը 

տարածման ծառյությունների համաձայնագրի ներքո 

վաճառելու համար։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63eeb2fe-

a3cc-4eed-a1f5-46e0eacee233   

  

 Ծածկագիր․BOMD20210819001 

 

 

Ձկնամթերքի ռուսական արտադրողը փնտրում է օտարերկրյա դիստրիբյուտորներ 

 

Աստրախանի շրջանից ռուսական ընկերությունը զբաղվում է ձկնորսությամբ և ձկնամթերքի 

արտադրությամբ: Արտադրանքի տեսականին ներառում է ավելի քան երեք հարյուր 

ապրանք, ներառյալ սառեցված, չորացրած, ապխտած ձուկ, ձկան կիսաֆաբրիկատներ, 

խավիար և պահածոներ: Ընկերությունը շահագրգռված է գտնել օտարերկրյա գործընկերներ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46650417-4a35-4f98-8b1d-9c082e69db23  

 

Ծածկագիր․BORU20210819001 

 

Սինգապուրյան արհեստական ժելատո, պրեմիում պաղպաղակի և գուրման աղանդերի 

արտադրողը և դիստրիբյուտորը փնտրում է  գործընկերներ Եվրոպայում տարածման կամ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

 

Սինգապուրյան այս ընկերությունը արհեստական ժելատո, պրեմիում պաղպաղակի և 

գուրման աղանդերի առաջատար արտադրող և դիստրիբյուտոր է: Ընկերությունը ցանկանում 

է իր արտադրանքը վաճառել Եվրոպայում և գործընկերներ է փնտրում տարածման 

ծառայության համաձայնագրի ներքո: Արտադրական պայմանագրի միջոցով ընկերությունը 

կարող է նաև OEM (օրիգինալ սարքավորումներով արտադրություն) արտադրել իր մի քանի 

ապրանքներ, ինչպիսիք են պաղպաղակի սենդվիչները, սննդի սպասարկման ձողիկները, 

պաղպաղակը պինտերի չափով և պաղպաղակի բաժակները: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/628a2d77-34d9-4937-9dd1-e51e031e3016  

 

Ծածկագիր․BOSG20210727001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63eeb2fe-a3cc-4eed-a1f5-46e0eacee233
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63eeb2fe-a3cc-4eed-a1f5-46e0eacee233
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46650417-4a35-4f98-8b1d-9c082e69db23
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/628a2d77-34d9-4937-9dd1-e51e031e3016


Enterprise Europe Network  Armenia, 

Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia 

Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14  info@eenarmenia.am;  http://eenarmenia.am/ 

5 

 
 

Լեհական քրաֆթ գարեջրի գործարանը գործընկերներ է 

փնտրում իր ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային գարեջուրների 

համար  արտադրական և տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո 

 

Լեհական քրաֆթ գարեջրի գործարանը մասնագիտացված է 

բարձրորակ գարեջուրների արտադրության մեջ՝ այն եփելով 

բնական բաղադրիչներով՝ ածիկ, գայլուկ, խմորիչ, ջուր և 

համային հավելումներ: Ընկերությունը ցանկանում է իր 

արտադրանքը արտահանել արտաքին շուկաներ և փնտրում է 

տարածման և արտադրական համաձայնագրեր ամբողջ 

աշխարհում: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a122e6b0-

c004-41e0-a9a1-dee8e05c9c56  

 

                             Ծածկագիր․ BOPL20210810001 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

 
Ռումինական առևտրային ընկերությունը պատրաստ է հանդես գալ որպես հրուշակեղենի 

արտադրանքի դիստրիբյուտոր 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է մանրածախ շուկայում 

փաթեթավորված սննդամթերքի տարածման մեջ, փնտրում է նոր մատակարարներ՝ իր 

պորտֆելը ընդլայնելու համար` տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո: 

Ընկերությունը փնտրում է փաթեթավորված քաղցրավենիք, ինչպիսիք են վաֆլիները, 

թխվածքաբլիթները և միջին գներով շոկոլադե արտադրանքը: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2c634ca-06d8-450a-94c9-5421b8bed0f8  

  

Ծածկագիր․BRRO20200220001 

Բրիտանական հացաբուլկեղեն արտադրող ընկերությունը փնտրում  է իր՝ երկար 

պահպանվող,  օրգանական, առանց գլյուտեն հացի համար աութսորսինգային 

համաձայնագրեր  

Ընկերությունը Մեծ Բրիտանիայից փնտրում է հացաբուլկեղեն արտադրող՝ աութսորսինգի 

համաձայնագրերի ներքո երկար պահպանվող, օրգանական, առանց գլյուտեն հաց 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a122e6b0-c004-41e0-a9a1-dee8e05c9c56
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a122e6b0-c004-41e0-a9a1-dee8e05c9c56
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2c634ca-06d8-450a-94c9-5421b8bed0f8
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արտադրելու համար: Ընկերությունն ունի մի շարք մրցանակներ և օրգանական 

սերտիֆիկացված է Բիոդինամիկ  Ասոցիացիայի կողմից: Ցանկացած պոտենցիալ գործընկեր 

պետք է ունենա կարողություն հացը արտադրելու մաքուր միջավայրում՝ ապահովելու 

համար այն պայմանը, որ ոչ մի բակտերիա չի մտնի արտադրանքի մեջ, քանի որ դա կարևոր 

հանգամանք է ընկերության՝ արտասահմանյան վաճառքների ընդլայնման համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4246cb6-3c54-4e27-95f5-adc122bb0901   

  Ծածկագիր․ BRUK20210713002 

 

 

 

 

Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Բոսնիական տեքստիլ արտադրողը, որը արտադրում է նոր գործվածքներ և տեքստիլ 

արտադրանք, գործընկերներ է փնտրում տարածման, արտադրական և 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո 

 

Տեքստիլ արդյունաբերության երկարամյա փորձ ունեցող բոսնիական ընկերությունը 

հետաքրքրված է ավտոմեքենաների, կահույքի, էքստերիերի, կոշիկեղենի և այլ ոլորտների 

համար նախատեսված գործվածքների արտադրությամբ: Ընկերությունը փնտրում է 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4246cb6-3c54-4e27-95f5-adc122bb0901
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միջազգային գործընկերներ՝ արտադրական, ենթապայմանագրային կամ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/399ce064-3c29-4a55-ab7a-68e74fc10347      

 

Ծածկագիր․BOBA20210308001 

Մոլդովական հագուստ արտադրող ընկերությունն 

առաջարկում է իր արտադրական և (կամ) 

ենթակապայմանագրային ծառայությունները 

 

Մոլդովական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է 

տղամարդկանց/կանանց/մանկական հագուստի 

արտադրության մեջ՝ երկար ու կիսաթև վերնաշապիկներ, 

ներքնազգեստ, սպորտային հագուստ, փնտրում է միջազգային 

համագործակցություն արտադրական և (կամ) 

ենթակապայմանագրային ծառայությունների շրջանակներում: 

Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր 

հետաքրքրված են ծառայություններով, որոնք ներառում են 

կտրում, կարում, սեղմում, որակի վերահսկում, ստուգում և 

փաթեթավորում:    

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8428a903-

db7f-44c9-a3a8-bad44b05663d  

Ծածկագիր․BOMD20210719001 

 

Գերմանական օրգանական բամբակյա գործվածքներ 

(անկողնային պարագաներ, սփռոցներ, սրբիչներ և այլն) են 

առաջարկվում արտադրական, առևտրային գործակալության և 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերով 

 

Գերմանական ընկերությունը հանդիսանում է օրգանական 

բամբակից, սովորական բամբակից կամ խառը 

բամբակից/պոլիեսթերից գործվածքների (անկողնային 

պարագաներ, սփռոցներ, սրբիչներ և այլն)ոլորտում 

ծառայություններ մատուցող և մատակարար, պարագաները 

նախատեսված են HoReCa-ի (հյուրանոց/ռեստորան/կաֆե) և 

առողջապահության ոլորտների, լվացքատների և այլ 

ոլորտների համար: Ընկերությունը փնտրում է առևտրային 

գործակալության և տարածման  ծառայությունների 

համաձայնագրեր գործընկերների հետ, ովքեր լավ կապեր 

ունեն այս ոլորտների գնորդների հետ: Ընկերությունն 

առաջարկում է արտադրական համաձայնագրեր օրգանական 

բամբակից պատրաստված անհատական գործվածքների 

համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0633b3b

-a5f0-460c-9389-ab406f88b4d5  

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/399ce064-3c29-4a55-ab7a-68e74fc10347
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8428a903-db7f-44c9-a3a8-bad44b05663d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8428a903-db7f-44c9-a3a8-bad44b05663d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0633b3b-a5f0-460c-9389-ab406f88b4d5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0633b3b-a5f0-460c-9389-ab406f88b4d5
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Ծածկագիր․BODE20210719004 

Տրիկոտաժ արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է  միջազգային գործընկերներ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

 

Ռումինական ընկերությունը տիրապետում է բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսներին բարձրորակ 

տրիկոտաժե հագուստ արտադրելու համար: Ընկերությունը շահագրգռված է բացահայտել 

միջազգային բիզնես գործընկերներ, ովքեր ցանկանում են աութսորսինգ անել հագուստի 

արտադրությանը: Ռումինական ընկերությունը կարտադրի տրիկոտաժե արտադրանք՝ 

գործընկերների տրամադրած մոդելների և նյութերի հիման վրա: Համագործակցությունը 

հիմնված կլինի արտադրական համաձայնագրերի վրա։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc003b29-5805-47bd-8748-a55fc6c7ac9d  

 

Ծածկագիր․BORO20200715001 

Դիզայներ, լողազգեստներ ու աքսեսուարներ, ներառյալ՝ կոսպլեյ հագուստ, արտադրող 

ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից  փնտրում է տարածման և արտադրական 

համաձայնագրեր եվրոպական գործընկերների հետ 

 

Բրիտանական ընկերությունը նախագծում և արտադրում է լողազգեստների և 

աքսեսուարների շարք, որոնք նախատեսված  են ժամանցի, լողի և ջրասույզների համար: 

Ընկերության տեսականու մի մասը կենտրոնացած է կլոսպեյ հագուստների շուկայում՝ 

արտադրելով ջրահարսի պոչեր, որոնք հայտնի են սպառողական այս հատվածում: 

Ընկերությունը մտադիր է տարածման համաձայնագրեր կնքել այս ոլորտում փորձ ունեցող 

բիզնեսների հետ, ինչպես նաև  Եվրոպայում փնտրում է արտադրական գործընկերներ: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8da8c9e-f7e0-4fbb-a791-e9753d7f9265  

  

Ծածկագիր․ BOUK20210622001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc003b29-5805-47bd-8748-a55fc6c7ac9d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8da8c9e-f7e0-4fbb-a791-e9753d7f9265
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Կաշվե ձեռագործ աքսեսուարների ռումինական արտադրողը 

տարածման համաձայնագրերի ներքո փնտրում է միջազգային 

բիզնես գործընկերներ  

 

Ռումինական ընկերությունը մասնագիտացված է կաշվե 

պարագաների արտադրության մեջ, ներառյալ՝ ձեռնոցներ, 

պայուսակներ, դրամապանակներ և փողկապներ: Բոլոր 

ապրանքները կարող են հարմարեցվել ըստ գույնի, չափի, 

դիզայնի կամ արվել ըստ հաճախորդների պահանջների: 

Ընկերությունը շահագրգռված է ընդլայնել իր ներկայիս 

հաճախորդների պորտֆելը՝ գտնելով միջազգային նոր բիզնես 

գործընկերներ տարածման համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57bfa5ee-

842d-4900-8354-f15407b3f135   

 

 Ծածկագիր․BORO20200609001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն փնտրում է եվրոպական արտադրողների՝ ձիավարություն թամբի 

կտոր արտադրելու համար: 

 

Ֆրանսիական նոր ապրանքանիշը, որը գտնվում է Ֆրանսիայի հարավային մասում, 

փնտրում է իր առաջին հավաքածուն, գործընկերներ Եվրոպայում `արտադրական 

համաձայնագրի համար` ձիավարություն  թամբի/ թամբի բարձիկների տեսականու 

մշակման համար: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d570d83-8608-4ab7-b971-d25ab5f5f558  

 

Ծածկագիր․BRFR20210722001 

 

Մեծ Բրիտանիայից տրիկոտաժի մանրածախ ապրանքների էլեկտրոնային կայքը փնտրում է 

բրդի և մանվածքի նոր մատակարարներ 

 

Մեծ Բրիտանիայի առաջատար ընկերություններից մեկը, որն առցանց մատակարարում է  

ձեռքի տրիկոտաժի աշխատանքներ և ասեղնագործության մի շարք ապրանքներ և նախշեր, 

մատակարարման համաձայնագրի ներքո Մեծ Բրիտանիա ներմուծման համար փնտրում է 

տարբեր դասերի, քաշի, մանվածքի և գույնի թելերի նոր մատակարարներ: Ընկերությունը 

ստեղծվել է մի քանի տարի առաջ, բայց զգալի աճ է գրանցել, քանի որ տնային 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57bfa5ee-842d-4900-8354-f15407b3f135
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57bfa5ee-842d-4900-8354-f15407b3f135
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d570d83-8608-4ab7-b971-d25ab5f5f558
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արհեստագործության նկատմամբ հետաքրքրությունը ընդլայնվել է լոքդաունի ընթացքում, 

նաև  ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր մատակարարումը: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c677ae5c-2909-4111-b09d-82fe6f73b43d  

 

Ծածկագիր․BRUK20210721001 

 

Շինարարություն 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Ուկրաինական ճարտարապետական վիզուալիզացիայի 

ոլորտի ընկերությունը, որն ակտիվորեն աշխատում է 3D 

տեխնոլոգիաներով, վիրտուալ իրականության (VR), 3D 

motion-ով, գործընկերներ է փնտրում ենթապայանագրի կամ 

աութսորսինգի ներքո 

 

Ընկերությունը գտնվում է Ուկրաինայում և ունի երկու 

գրասենյակ Լվովում և Կիևում: Ընկերությունն ակտիվորեն 

աշխատում է ճարտարապետական վիզուալիզացիայի 

ոլորտում : Այն փնտրում է գործընկերներ արտերկրում, ովքեր 

կարող են հետաքրքրված լինել ընկերության 

ծառայություններով՝ ճարտարապետական, շինարարական, 

նախագծում, ենթապայմանագրի կամ աութսորսինգի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7e0da75-

7cb5-47ee-ac45-da0a95cf6621  

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c677ae5c-2909-4111-b09d-82fe6f73b43d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7e0da75-7cb5-47ee-ac45-da0a95cf6621
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7e0da75-7cb5-47ee-ac45-da0a95cf6621
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  Ծածկագիր․BOUA20210723001 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր  

Լեհական 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 

Ռուս դիզայները և արտոնագրված էլեկտրամեխանիկական կողպեքների և սողնակների 

արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Ռուսական արտադրողը փնտրում է իր արտոնագրված բրենդավորված 

էլեկտրամեխանիկական կողպեքների և սողնակների տարածում․ այդ 

արտադրատեսակները նախատեսված են մուտքի վերահսկման համակարգերի համար: 

Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ Եվրոպայում, ովքեր փորձառու են 

անվտանգության արտադրանքի (տեսահսկում, կողպեք, մուտքի վերահսկում) վաճառքի 

ոլորտում` տարածման ծառայությունների շրջանակներում համագործակցելու համար։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48f5c5b3-9528-421a-b764-308eee95eac6    

 

Ծածկագիր․BORU20210604001 

Ավտոմատացման և ինժեներական տեխնոլոգիաներում մասնագիտացված լատվիական 

ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ ենթապայմանագրի ներքո 

 

Ավտոմատացման լուծումների և ինժեներական խորհրդատվության ոլորտում փորձ ունեցող 

լատվիական ընկերությունն առաջարկում է լայնածավալ ծառայություններ տարբեր 

ոլորտներում ավտոմատացման համակարգերի ստեղծման, տեղադրման և շահագործման 

համար, ինչպիսիք են՝ սննդի վերամշակումը, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, 

տիեզերագնացությունը, արդյունաբերական շենքերը BMS (շենքերի կառավարման 

համակարգեր), թափոնների կառավարում և այլն։ 

Ընկերությունը փնտրում է  գործընկերներ արտերկրում ենթապայմանագրի ներքո: 

  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/662afa9c-9345-4330-84cd-aa9bbdcb8e5c  

 Ծածկագիր․BOLV20210420001 

Ավստրիական ՓՄՁ-ն շենքերի ներքին ջերմամեկուսացման մեթոդ է մշակել. այն փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և ներդրողներ 

 

Ավստրիական ընկերությունը, որը գործում է ջերմային էներգիայի արդյունավետության 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4af8965-de40-4734-9f3e-67392f8bfe4e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48f5c5b3-9528-421a-b764-308eee95eac6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/662afa9c-9345-4330-84cd-aa9bbdcb8e5c
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ոլորտում շուրջ 30 տարի, մշակել է հին շենքերի ներքին ջերմային վերականգնման 

նորարարական մեթոդ՝ լուծելով ներքին մեկուսացման կոնդենսատի խնդիրը: Նոր շուկաներ 

դուրս գալու համար ընկերությունը ցանկանում է  կնքել  տարածման ծառայությունների և 

ձեռքբերման համաձայնագրեր: Դիտարկվում է նաև ֆինանսական համաձայնագիրը: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73327d8b-cb67-42ee-ad25-bedd235fa41c  

 

Ծածկագիր․BOAT20210212001 

Դեկորատիվ գիպս արտադրող ուկրաինական ընկերությունը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ արտերկրում 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը գտնվում է Կիևում, շուրջ 

16 տարի զբաղվում է շինանյութերի արտադրությամբ, ինչպես 

օրինակ դեկորատիվ գիպսը: Արտաքին շուկայում իր 

շուկայական մասնաբաժինը մեծացնելու համար 

ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8532bd3e

-4b07-49e0-89fa-cea41d6de33d  

Ծածկագիր․BOUA20210503009 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Դանիական ընկերությունը փնտրում է նոր մատակարար 

տանիքների համար նախատեսված կոնկրետ պլաստմասե 

տարաների համար 

 

Ավելի քան 10 տարի կանաչ տանիքներ մատակարարող և 

տեղադրող դանիական ընկերությունը փնտրում է նոր 

մատակարար կոնկրետ պլաստմասե տարաների համար, 

որոնք նախատեսված են տանիքներում տեղադրելու համար: 

Ընկերության արտադրանքը լրացուցիչ շերտ է` տեղադրված 

խոտով և այլ բուսականությամբ  ծածկված գոյություն ունեցող 

տանիքներին,  ինչը դրականորեն նպաստում է 

կենսաբազմազանությանը և նպաստում կլիմայի 

փոփոխության նվազեցմանը:  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/626ae36b-

661c-4481-b58f-8441cc6a7abf   

Ծածկագիր․BRDK20210803001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73327d8b-cb67-42ee-ad25-bedd235fa41c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8532bd3e-4b07-49e0-89fa-cea41d6de33d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8532bd3e-4b07-49e0-89fa-cea41d6de33d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/626ae36b-661c-4481-b58f-8441cc6a7abf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/626ae36b-661c-4481-b58f-8441cc6a7abf
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Քաղաքացիական շինարարության ոլորտում մասնագիտացված ռումինական 

ընկերությունը շահագրգռված է արտադրական համաձայնագրերով համագործակցել 

կաղապարային համակարգեր արտադրողների հետ: 

Ռումինական շինարարական ընկերությունը փնտրում է կաղապարային համակարգեր և 

բաղադրիչներ իր շինարարական նախագծերի համար: Ընկերությունը  կցանկանար 

միջազգային մակարդակով համագործակցել եվրոպական գործընկերների հետ՝ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6acb0ab-26f3-4c27-95e3-ea1681dd99e6  

Ծածկագիր․BRRO20210720001 

R&D 

 

 

 

 

HORIZON-MSCA-2021-DN. Ֆրանսիական համալսարանը փնտրում է ընկերություններ, 

արդյունաբերական գործընկերներ MSCA Horizon Europe մրցույթին միանալու և ասպիրանտ 

հյուրընկալելու համար 

Ֆրանսիական համալսարանը փնտրում է ընկերություններ և արդյունաբերական 

գործընկերներ՝ նյութերի վերլուծության կամ ժառանգության ոլորտից ՝ «Հորիզոն Եվրոպա» 

նախագծին միանալու համար: Գործընկերները կհյուրընկալեն ասպիրանտին 1-3 ամիս և 

կտրամադրեն  հետազոտական ուսուցում: Բոլոր ծախսերը կկատարվեն ծրագրի 

միջոցներով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32e1d61b-6ebb-44e0-ba43-4b1d634fa8c3 

 Ծածկագիր․RDFR20210728001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6acb0ab-26f3-4c27-95e3-ea1681dd99e6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32e1d61b-6ebb-44e0-ba43-4b1d634fa8c3
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ծրագրաշարի մշակման ոլորտից ալբանական ընկերությունը փնտրում է ՏՀՏ 

գործընկերներ՝ աութսորսինգային համաձայնագրի ներքո 

 

Այս ալբանական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է Տիրանայում 2011 թվականին, 

տրամադրում է ծրագրային ապահովման մշակման ծառայություններ և շահագրգռված է 

գտնել ՏՀՏ ոլորտներում գործող գործընկերներ` ՏՏ աութսորսինգային ծառայություններ 

առաջարկելու համար: Այն մասնագիտացված է տարբեր ծառայությունների ոլորտում, 

ինչպիսիք են ծրագրաշարի մշակում, վեբ, բջջային և աշխատասեղանի համար 

ծրագրակազմի մշակում, տվյալների բազայի մշակում, ինտեգրում և սպասարկում, ՏՏ 

անվտանգություն և այլն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c9ba4c5-3451-49a2-9b10-57a6e45089cc  

 

 Ծածկագիր․BOAL20210629001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c9ba4c5-3451-49a2-9b10-57a6e45089cc
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Ուկրաինական ՏՏ ընկերությունը պոտենցիալ գործընկերներին առաջարկում է վեբ և 

բջջային կապի մշակման ծառայություններ՝ աութսորսինգի կամ ենթապայմանագրի 

շրջանակներում 

 

Ուկրաինական ՏՏ ընկերությունը համագործակցություն է առաջարկում օտարերկրյա 

գործընկերներին որպես տեխնոլոգիական ստարտափ գործընկեր, թիմի ընդլայնման 

մատակարար և ՏՏ խորհրդատու: Ընկերության հիմնական ուշադրության կենտրոնում է վեբ 

և բջջային հավելվածների ստեղծումը: ՏՏ ծառայություններ մատուցողը բաց է աշխատելու 

տարբեր դոմեյններում: Ընկերության կողմից դիտարկվող ապագա համագործակցության 

ձևերը ներառում են ենթապայմանագրային և աութսորսինգային համաձայնագրերը: 

  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65a4b1ef-2cc5-4fa8-bc5b-57064409a1fc  

 

Ծածկագիր․BOUA20210813002 

 

Մանրածախ առևտրի կետերում գովազդի արդյունավետության բարձրացման համար 

ծրագրային հարթակ մշակող ռուսական ընկերությունը  փնտրում է գործընկերներ 

լիցենզային համաձայնագրի ներքո 

 

Մոսկվայից ռուսական ընկերությունը մշակում է նորարարական շուկայավարման 

լուծումներ՝ հիմնված արհեստական ինտելեկտի վրա: Ընկերությունը մշակում է ծրագրային 

հարթակ, որն ապահովում է վաճառքի կետերում բովանդակության կառավարման 

հնարավորություններ: Այս հարթակն ունակ է գնահատել հաճախորդների վարքագիծն ու 

նախասիրությունները և օգտագործել ստացված տվյալները՝ վաճառքները բարելավելու 

համար: Ռուսական ընկերությունը փնտրում է արտասահմանյան գործընկերներ 

երկարաժամկետ լիցենզային համաձայնագրի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b001419d-9594-4c6f-ac64-75916a3398f2  

  

Ծածկագիր․BORU20210720001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հեծանիվներ և աքսեսուարներ արտադրողները փնտրում են սպիտակ պիտակով 

հեծանիվին միացման և գողության դեմ պայքարի նոր սարք 

Բրիտանական ընկերությունը մշակել է հեծանիվների միացման և գողության դեմ նոր սարք, 

որն իր մեջ ներառում է «Բանացանց» (IoT) սարքավորում, ծրագրային ապահովում և 

ամպային կառավարման համակարգ: Ընկերությունը փնտրում է հեծանիվների կամ 

հեծանվասպորտի աքսեսուարներ արտադրողներ՝ ապարատային (տպատախտակներ) և 

էլեկտրոնային սարքերի ոլորտում  փորձ ունեցող՝ արտադրելու համար սարքավորումը 

սպիտակ պիտակի ներքո, որպեսզի ընկերությունն ընդլայնի իր տեսականին․ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65a4b1ef-2cc5-4fa8-bc5b-57064409a1fc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b001419d-9594-4c6f-ac64-75916a3398f2


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/ 

16 

 
 

 

 

 

 Կոսմետիկա 

 

 

                          

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 Լեհական բնական կոսմետիկա արտադրողն առաջարկում է առևտրային 

գործընկերներին առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր  

Կոսմետիկայի ոլորտից լեհական ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործընկերներ 

(գործակալներ, դիստրիբյուտորներ, մեծածախ վաճառողներ): Ընկերությունը ակտիվորեն 

աշխատում է Եվրոպայում և Ասիայում անդրսահմանային համագործակցության ոլորտում: 

Մաշկի խնամքի իր սեփական շարքը պատրաստված է բնական բաղադրիչներից, ինչպիսիք 

են ալոեն, կոկոսը, արգանը և լոտոսը: Առաջարկվում են նաև դեմքի և աչքերի քսուքներ 

տարբեր տեսակի մաշկի համար: Առևտրային գործակալության և (կամ) տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն։  

Ծածկագիր․BOPL20200818001 

համագործակցությունը կլնի արտադրական համաձայնագրերի ներքո։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70c1e5ca-98ed-4e2b-8571-3b241d3f7993  

Ծածկագիր․   BRUK20210809002 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70c1e5ca-98ed-4e2b-8571-3b241d3f7993
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Մատնահարդարման գործիքների և աքսեսուարների 

արտադրության և սրելու ոլորտում մասնագիտավցած 

ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է տարածման 

համաձայնագրեր  

Ուկրաինական ընկերությունն առաջարկում է 

մատնահարդարման և պեդիկյուրի գործիքներ, 

մատնահարդարման հավաքածուներ, սանրեր, մազերի 

խոզանակներ, գանգրացնող և վարսավիրական պարագաներ: 

Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ ամբողջ աշխարհում, 

ովքեր շահագրգռված կլինեն տարածման համաձայնագրերով։ 

  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1f282d6

-dba9-4615-a773-01f7d3ecd379  

Ծածկագիր․BOUA20210812001 

 

Դերմա-կոսմետիկ արտադրանքի ռումինացի արտադրողը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ առևտրային 

գործակալներ: 

Ռումինական ընկերությունը վերջերս գործարկեց բոլորովին 

նոր՝ մաշկի խնամքի համար նախատեսված կոսմետիկ 

արտադրանք, որը հիմնված է Ապուսենի լեռների ջերմային 

աղբյուրից եկող ջրի վրա, փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ 

առևտրային գործակալներ: Ընկերությունը մշակել է իր 

սեփական արտադրանքը՝ աերոզոլային լակի ջերմային ջրով՝ 

օգտագործելով նորարարական դեղագործական տեխնոլոգիա՝ 

«բարձ փականի վրա», որը կարող է օգտագործվել զգայուն 

մաշկի խնամքի համար, որպես հանգստացնող, պզուկների 

դեմ պայքարի, վերականգնող, հիպոալերգենիկ միջոց: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3e2a34c-

866d-4343-b83c-415d7fb6065f  

 

 

  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1f282d6-dba9-4615-a773-01f7d3ecd379
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1f282d6-dba9-4615-a773-01f7d3ecd379
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3e2a34c-866d-4343-b83c-415d7fb6065f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3e2a34c-866d-4343-b83c-415d7fb6065f
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Առողջապահություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Վերապատրաստման համար բժշկական սիմուլյատորներ մշակող ռուսական ընկերությունը 

փնտրում է օտարերկրյա դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

Ռյազանից ռուսական ընկերությունը զբաղվում է բժշկական սիմուլյատորների համալիր 

մշակմամբ, որոնք նախատեսված են բժշկական անձնակազմի զարգացման և 

վերապատրաստման համար: Բժշկական սիմուլյատորները մշակվել են տարբեր 

նպատակների համար և համապատասխանում են անվտանգության և որակի բոլոր 

անհրաժեշտ վկայականներին: Ընկերությունը փնտրում է արտասահմանյան գործընկերներ՝ 

տարածման ծառայություններ կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a71b125b-9f5e-4bee-8134-2e77d56e44b5  

Ծածկագիր․BORU20210726001 

Շարժական  և բժշկական այլ սարքավորումների ռուսաստանյան մշակողը փնտրում է 

օտարերկրյա դիստրիբյուտորներ 

Եկատերինբուրգից ռուսական ընկերությունը մշակել է նորարարական արտադրանք՝ 

շարժական բժշկական սարքավորումներ: Ընկերությունը մշակել է ավելի քան 15 տեսակի 

բժշկական արտադրանք և ունի ԵՄ սերտիֆիկատ: Ընկերությունը շահագրգռված է 

բժշկական ոլորտից օտարերկրյա գործընկերներ գտնել՝  տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35f660e6-7891-4fe2-814e-e80437a57030  

Ծածկագիր․BORU20210714002 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a71b125b-9f5e-4bee-8134-2e77d56e44b5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35f660e6-7891-4fe2-814e-e80437a57030
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Ինտերակտիվ անատոմիական 3D սեղանի ռուսական մշակողը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Մոսկվայից ռուսական ընկերությունը մշակում է ինտերակտիվ 3D անատոմիական սեղան, 

որն օգտագործվում է բժշկական համալսարաններում անատոմիա դասավանդելու համար: 

Այս բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումը օգտագործվում է անատոմիա դասավանդելու 

համար: Ընկերությունը փնտրում է հուսալի օտարերկրյա գործընկերներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e481b7ca-0cab-406b-8f0d-d69fb5e11090  

 Ծածկագիր․BORU20210718002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Մեծ Բրիտանիայից բժշկական տեխնոլոգիական ընկերությունը փնտրում է Velcro 

«հանգույց» առաձգական ամրագոտիներ մատակարարող կամ արտադրակող ընկերության 

հետ համագործակցություն 

Մեծ Բրիտանիայից Medtech ընկերությունը, որը մասնագիտացված է առողջական 

խանգարումների ախտորոշիչ սարքերի արտադրության և տարածման մեջ, փնտրում է 

Velcro «հանգույց» առաձգական երկար ամրագոտիներ, բայց ստանդարտ լայնությամբ՝ 

հիվանդների կրծքին դրվող սարքերի ամրացման համար: Ընկերությունը փնտրում է 

մատակարարման կամ արտադրական համաձայնագրի ներքո՝ ակնկալելով հնարավորինս 

շուտ սկսել համագործակցությունը։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/89f0dd92-3a5f-4419-8d96-177a198f7f14  

  

Ծածկագիր․BRUK20210818001 

 

Այլ ոլորտներ 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Ավստրիական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

նոր` բոլորը մեկում կոմպակտ արևային ջեռուցիչի համար 

Ավստրիական ընկերությունը աշխարհում ջերմային հարթ 

կուտակիչներ արտադրող խոշորագույն ընկերություններից է և 

ստեղծել է նոր արևային վառարան: Միացման և գործելու 

համակարգը թեթև է ու հեշտ օգտագործման համար, ավելի 

մատչելի է և ապահովում է կայուն մշակվող տաք ջուր: 

Ամբողջական համակարգը բոլորը մեկում կոմպակտ արևային 

և խելացի համակարգ է: Յուրահատուկ դիզայնով այն 

առաջարկում է տեղադրման տարբեր հնարավորություններ: 

Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

նոր արտադրանքի համար՝  օտարերկրյա շուկաներ մուտք 

գործելու նպատակով:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9486f31-

2a7a-4930-bb68-38e1d22d80ae  

Ծածկագիր․BOAT20200701001 

 

 

 

 

 

Ընկերությունն  առաջարկում է  միկրո-գարեջրագործական 

ձեռնարկությունների և փոքր արտադրողների շշերի ավելի 

արագ, ավելի որակյալ և տնտեսական շշալցման և մակնշման 

համար պատվերով պատրաստված սարքեր: 

Սլովենիայի փոքր արհեստագործական գարեջրի գործարանը 

ստեղծվել է իր կարիքների համար և այժմ առաջարկում է այլ 

միկրո գարեջրագործներին և փոքր քանակի գարեջրի 

արտադրողներին նորարարական և հաճախորդների համար 

հարմարեցված սարքեր՝ գարեջրի շշերի ավելի արագ, ավելի 

որակյալ շշալցման և մակնշման համար: Սարքերը 

հիմնականում հարմարեցված են փոքր գարեջրի 

գործարանների կարիքներին (փոքր ծավալի արտադրություն), 

բայց կարող են հարմարեցվել նաև այլ 

արդյունաբերությունների համար (գինի, այլ հեղուկներ, 

սնունդ, կոսմետիկա): Ընկերությունն առաջարկում է 

արտադրական համաձայնագրեր: 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6514e39d

-8016-40ac-bf7a-1fc15932722a  

Ծածկագիր․BOSI20210817001 

Չինական ընկերությունը, որը զբաղվում է բերանի խոռոչի խնամքի համար նախատեսված 

արտադրանքի ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ Եվրոպայում 

Չինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է բերանի խոռոչի համար նախատեսված 

արտադրանքի գիտահետազոտական, արտադրական և վաճառքի ոլորտներում՝ 

օգտագործելով ֆլոսսերը, որպես հիմք, փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնց թվին են 

դասվում սուպերմարկետները, ատամնաբուժարանները, էլեկտրոնային առևտրի 

հարթակները Եվրոպայում` իրենց գլոբալ վաճառքի ուղիները ընդլայնելու համար: 

Համաձայնագիրը կլինի տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f9fbfda-d00c-4751-bb90-5e673124470c  

Ծածկագիր․BOCN20210730001 

Բոսնիական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է փաթեթավորման, սննդի և խմիչքների 

վերամշակման սարքավորումների արտադրության մեջ, ինչպես նաև մետաղամշակման մեծ 

քանակի մասերի արտադրություն ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ  

Բոսնիական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1964 թվականին, մշակում և արտադրում է 

ավտոմատացման փաթեթավորման մեքենաներ անհրաժեշտ ցանկացած ոլորտի համար, 

ներառյալ՝  լիովին ավտոմատացված փաթեթավորման և սննդի և խմիչքների մշակման 

մեքենաների արտադրություն և մեծ քանակությամբ մետաղամշակման մասերի 

արտադրություն: Ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ՝ արտադրական 

կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d54531c-ac59-4b33-be0a-83327e41db2a  

Ծածկագիր․BOBA20201229001 

Ձեռագործ զարդերի արտադրությամբ զբաղվող սիցիլական 

ընկերությունը փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ: 

Ընկերության նպատակն է նաև արտադրել ոսկերչական 

իրեր`արտադրական  համաձայնագրերով 

Սիցիլիական ընկերությունը, որն արտադրում է ձեռագործ 

զարդեր և ժամացույցներ, կցանկանա գտնել հնարավոր 

գործակալներ և դիստրիբյուտորներ կամ ընկերություններ, 

որոնք հետաքրքրված են հատուկ պատրաստված 
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արհեստագործական զարդերի արտադրությամբ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e7fa770-

0625-406c-82bb-032d98c9f431  

Ծածկագիր․BOIT20210329005 
 

Փայտե արտադրանքի ոլորտից  լեհական ընկերությունը 

(փայտե տաղավարներ, դարակներ, ծաղկե մահճակալներ, 

տուփեր, այգիների ամաններ, վառելափայտ) փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է իր ծառայությունները 

ենթապայմանագրի ներքո 

Լեհական ընկերությունը, որը փայտե սալիկների, դարակների, 

ծաղկե տուփերի, տուփերի, այգիների ամանների, 

վառելափայտի առաջատար արտադրող է, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և հաճախորդներ նոր ապրանքների 

արտադրության համար, ինչպես նաև հաճախորդի պիտակի 

ներքո արտադանքի համար: Համագործակցությունը հիմնված 

կլինի արտադրական կամ ենթապայմանագրի ներքո (ըստ 

պատվիրատուի տրամադրած նախագծի) կամ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի: Ընկերությունն ունի 

անվճար մշակման կարողություն, ուստի փնտրում է 

արտասահմանյան բիզնես գործընկերներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85c5ab0b

-376d-428d-a0ef-042341008506  

Ծածկագիր․BOPL20210414003 

 

 

 

Մեծ Բրիտանիայից պասիվ հրդեհային պաշտպանության 

արտադրանք արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

ամբողջ աշխարհում 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում 

է պասիվ հրդեհային համակարգեր, ունի ապրանքներ 

մատակարարելու ավելի քան քսանհինգ տարվա փորձ՝  

առևտրային, արդյունաբերական և բնակելի շինարարական 

ոլորտներին: Ընկերությունն ունի արտադրանքի հիմնական 

պորտֆել, ներառյալ ներծծող հերմետիկ, հրակայուն հավանգ, 

տախտակներ և խողովակների փաթաթան: Այժմ 
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ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ զարգացնելու 

համար վաճառքը արտերկրում և փնտրում է փորձառու 

դիստրիբյուտորներ ամբողջ աշխարհում արդյունաբերական 

կամ բազմաբնակարան շինարարության ոլորտներում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7abf408-

6cd1-439a-92c7-04ead42dff7d  

Ծածկագիր․BOUK20210301001 

Սերբական ինստիտուտը Վառելիքի բջիջների լարման և 

հոսանքի կորերի բնութագրերի չափիչ էլեկտրաքիմիական 

գործիքի համար փնտրում է առևտրային գործակալներ 

Սերբական գիտահետազոտական ինստիտուտի ֆիզիկական 

քիմիայի լաբորատորիան մշակել և արտադրում է 

մասնագիտացված էլեկտրաքիմիական գործիք Վառելիքի 

բջիջների լարման և հոսանքի կորերի փորձարկման և 

բնութագրման համար: Գործիքը չափիչ սարքի տեսքով է, որը 

վերահսկվում է ԱՀ -ով և ներկայացնում է ծրագրավորվող 

ընթացիկ աղբյուր: Լաբորատորիան փնտրում է առևտրային 

գործակալներ գործիքը շուկայահանելու համար ԵՄ ում և ԵՄ-

ից դուրս գտնվող երկրներում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09d31a85

-53fb-498a-90f8-06a4aa49caf9  

Ծածկագիր․BRUK20210809003 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Բրիտանական ընկերությունը մշակել է ապակու միջոցով էներգիա փոխանցելու 

նորարարական անտեսանելի մեթոդ և փնտրում է  միջազգային գործընկերներ Եվրոպայում, 

ԱՄՆ-ում և Կանադայում (այլ երկրներ կդիտարկվեն ևս) համատեղ ձեռնարկության կամ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Հյուսիսարևելքում գտնվող բրիտանական ընկերությունը մշակել է ապակու միջոցով 

էներգիան անտեսանելի կերպով փոխանցելու նորարարական մեթոդ: Հաղորդիչ և ոչ 

mailto:info@eenarmenia.am
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հաղորդիչ ապակու թափանցիկ շերտավորումը թույլ է տալիս հոսանք կամ տվյալներ 

փոխանցել շերտավորման ներսում առանձին լամինացիայի շրջանակներում: 

Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր հասանելիությունը և միջազգային գործընկերներ 

է փնտրում Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում և Կանադայում համատեղ ձեռնարկության, լիցենզային 

կամ արտադրական և տարածման համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9796cf1-faa0-444c-94b6-417584c7b29e 

 Ծածկագիր․BRUK20210809003 

Սլովենական ՓՄՁ-ն փնտրում է պոլիէթիլենային զիփ պայուսակների և նատրոն 

պայուսակների արտադրող 

Սլովենական ՓՄՁ-ն, որը 15 տարի զբաղվում է տարբեր կիրառման պոլիէթիլենային 

տոպրակների մշակմամբ և արտադրությամբ, փնտրում է պոլիէթիլենային զիփ 

պայուսակների և նատրոնային պայուսակների արտադրող կամ մատակարար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7757fcf8-a51f-4aec-9d35-1dcd04fb3fbb  

Ծածկագիր․BRSI20210219001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Կասկադային տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս արդյունավետ 

կառավարել համակցված կոյուղու համակարգերում պահող 

կարղությունները 

Ջրային արդյունաբերության ոլորտից գերմանական 

ընկերությունն առաջարկում է նորարարական լուծում, որն 

իդեալական օգտագործում է պահեստային տարածքները, 

ջրհեղեղների պաշտպանության և հոսքի վերահսկման համար, 

ինչպես նաև հեռացնում է լվացող ալիքների միջոցով: 

Այսպիսով, ընդունող ջրերում աղտոտվածությունը նվազում է: 

Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ տեխնիակակն 

աջակցությամբ  առևտրային համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc74ebc5-

8da4-4a09-aa1a-b207d92b4120  

Ծածկագիր․TODE20210802003 

 

Նոր և գոյություն ունեցող շենքերի էներգետիկ դինամիկ մոդելավորման նմանակում 

Իսպանական տեխնոլոգիական կենտրոնն իր էներգետիկ դինամիկ մոդելավորման 

նմանակման ծառայություններն է առաջարկում նոր և գոյություն ունեցող շենքերի 

մոդելավորմամբ զբաղվող ընկերություններին, ճարտարապետական ստուդիաներին և 

պետական կառավարման մարմիններին, որոնք հետաքրքրված են իրենց շենքերի 
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էներգաարդյունավետության բարձրացմամբ:Փնտրվող համագործակցության տեսակը 

էներգաարդյունավետության ոլորտում հետազոտական և տեխնիկական 

համագործակցության համաձայնագրերն են: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9cb2449-c651-4578-93cc-c6f5b450a427  

Ծածկագիր․TOES20200224004 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

 

Հոլանդական հիվանդանոցը փնտրում է նորարարական տեխնոլոգիա՝ արտադրվող 

էներգիայի հուսալի և տնտեսական վերականգնման և մակերեսների ջերմության 

նվազեցման համար: 

Հոլանդական հիվանդանոցը իր տարածաշրջանում խնամքի հիմնական մատակարարն է, և 

բացի բժշկական օգնության հաստատություններում ներդրումներ կատարելուց, նա նաև 

ներգրավված է կայուն միջավայրին և հասարակությանը նպաստելու գործում: Հիվանդանոցը 

փնտրում է տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն կտան էներգիա ստանալ 

հիվանդանոցի բարձրահարկ շենքերի պատուհաններից և տանիքներից/ճակատներից՝ 

միաժամանակ նվազեցնելով ջերմությունը: Հիվանդանոցը շահագրգռված է տեխնիկական 

համագործակցության պայմանագրի կնքմամբ: Այս հարցումը բաց նորարարական 

մարտահրավերի մի մասն է: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f00b2ff-fcdd-41c7-a287-02a5f9e61601  

Ծածկագիր․TRNL20210804001 

Մշտական հակածխային և հակաքրտնքային մշակում է որոնվում թափանցիկ դեմքի 

դիմակների համար  

Դեմքի թափանցիկ դիմակներ արտադրող բրիտանական ընկերությունը փնտրում է 

ջերմապլաստիկ էլաստոմերային թափանցիկ նյութի մշտական հիդրոֆիլային մշակում: 

Դրանք պահանջում են գործառույթ (իդեալականորեն՝ հավելանյութերի, ֆունկցիոնալացման 

կամ ծածկույթի միջոցով), այնպես որ նյութը մնում է հակածխային՝ դրա վրա արտաշնչելուց 

կամ ջերմաստիճանի փոփոխության ժամանակ: Ընկերությունը փնտրում է հնարավոր 

առևտրային համաձայնագրեր՝ տեխնիկական օժանդակության, լիցենզային կամ 

արտադրական համաձայնագրերով: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acdc4bf8-f444-4282-8bdb-15e9580803e1    

Ծածկագիր․TRUK20210127001   
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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 սեպտեմբեր, նոյեմբեր ամիսների ընթացքում կազմակերպվող 

միջոցառումները: 

 

Սեպտեմբեր 

 

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)  

Տոնավաճառների ընթացքում հիմնական ոլորտներն  են. 

mailto:info@eenarmenia.am
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Նոյեմբեր 

 

• 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։                                                                                                                                                                                                                  

04/11/2021 Pharma, cosmetic and biotech brokerage event at Farmaforum 2021 

Մադրիդ (Իսպանիա)                                                                                                                                                                                                                    

Միջոցառման հիմնական նպատակն է ստեղծել հանդիպման ֆորում 

գիտահետազոտական ինստիտուտների, համալսարանների և կենսաբանական 

գիտությունների ոլորտում ակտիվորեն գործող կազմակերպությունների համար 
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հետևյալ ոլորտներից՝ դեղագործություն, կենսաֆարմա, կոսմետիկական և 

լաբորատոր տեխնոլոգիաներ: 

04/11/2021 AI IN MANUFACTURING 

Վիեննա (Ավստրիա) 

Միջոցառման նպատակն է ներկայացնել արհեստական բանականության և 

արտադրության հիմնական միտումները, ներկայացնել կոնկրետ օրինակներ, թե 

ինչպես կարելի է արհեստական բանականությունը տեղափոխել արտադրական 

արդյունաբերություն, նախաձեռնել նոր անդրսահմանային համագործակցություն 

տեխնոլոգիայի մատակարարների, և տեխնոլոգիան  որդեգրողների միջև և 

տեղեկատվություն տրամադրել, թե ինչպես ստանալ ֆինանսավորում R&D 

նախագծերի համար: 

https://ai-manufacturing-2021.wirtschatsagentur-wien.b2match.io/   

 

15/11/2021 EDICA Healthcare Brokerage Event 2021 

Դյուսելդորֆ (Գերմանիա) 

Միջոցառման նպատակն է աջակցել ձեռնարկություններին, համալսարաններին և 

հետազոտական հաստատություններին Եվրոպայում գործընկերներ գտնելու՝ 

գործարար համագործակցության, արտադրանքի զարգացման, արտադրության և 

լիցենզավորման համաձայնագրերի, համատեղ ձեռնարկությունների կամ 

գործընկերության այլ տեսակների համար: 

http://www.medica-tradefair.com/  

24/11/2021 DEICy 2021 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity - global challenges & pportunities 

in digital transformation - Digital Economy Lab University of Warsaw 2021 

Լեհաստան-Առցանց 

Համագործակցության հաստատման միջոցառման նպատակն է ստեղծել 

mailto:info@eenarmenia.am
https://ai-manufacturing-2021.wirtschatsagentur-wien.b2match.io/
http://www.medica-tradefair.com/


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/ 

30 

 
 

 

 

 

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 

 

հետազոտական և զարգացման հաստատությունների, բիզնեսի և 

արդյունաբերության գործընկերների, եվրոպական և ազգային 

հաստատությունների, ոչ կառավարական կազմակերպությունների սերտ 

հարաբերություններ՝ տնտեսական, հասարակական ոլորտներում, թվային 

փոխակերպման ավելի լավ իմացության և ընկալման համար հետևյալ 

ոլորտներում․ շուկա, աշխատանք, կառավարություն, սպառում, արտադրություն, 

անվտանգություն և կարևոր լուծումներ ոլորտներում ՝ բանացանց, 

կիբերանվտանգություն: 

https://deicy2021.b2match.io/  
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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։ 
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