
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/ 

1 

 
 

 

            Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանց 

Հայաստան 

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ #09 

 

                        

 

Սեպտեմբեր 2021 

Երևան, Հայաստան 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am


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/ 

2 

 
 

 

Բովանդակություն 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ և հարցումներ .................................. 3 

Սննդի  վերամշակում ............................................................................................................. 3 

Տեքստիլ արտադրություն ...................................................................................................... 6 

Շինարարություն ................................................................................................................... 10 

R&D .......................................................................................................................................... 14 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ .................................................................................... 14 

Կոսմետիկա ............................................................................................................................ 17 

Առողջապահություն ............................................................................................................. 19 

Այլ ոլորտներ .......................................................................................................................... 20 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և առաջարկներ ...................... 25 

Նորություններ և միջոցառումներ ...................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am


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/ 

3 

 
 

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 

 
Կոոպերատիվը Ազորյան կղզիներից, որը զբաղվում է 

տարածաշրջանային սննդամթերքի և խմիչքների 

արտադրությամբ, փնտրում է գործընկերներ 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

 

Ազորյան կոոպերատիվն օգտագործում է տեղական 

գյուղատնտեսական արտադրանքն իր արտադրության մեջ` 

թխվածքաբլիթներ, ջեմեր և լիկյորներ, որոնք զերծ են 

արհեստական բուրմունքներից և կոնսերվանտներից: 

Կոոպերատիվը ցանկանում է  ընդլայնել իր տարածման ցանցն 

արտերկրում և նոր հաճախորդներ գտնել նոր շուկաներում՝ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e28b185a-

1393-4f2c-bdf7-9e758577c369   

 

Ծածկագիր․BOPT20200908002 

 

 
 

 

Լիտվական գոլորշիացրած և խտացրած կաթ արտադրողը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Լիտվական ընկերությունն արտադրում է պահածոյացված 

կաթնամթերք՝ գոլորշիացված կաթ և քաղցրացված խտացրած 
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կաթ: Արտադրողը փնտրում է նոր բիզնես գործընկերներ 

ամբողջ աշխարհում՝  տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո։ 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-evaporated-and-

condensed-canned-milk-producer-looking-distributors  

 

Ծածկագիր․BOLT20201001001 

Լիտվական ոչ ալկոհոլային և ալկոհոլային խմիչքներ արտադրողը փնտրում է առևտրի 

միջնորդներ 

Լիտվական հայտնի ընկերությունը, որն արտադրում է խմիչքներ, զբաղվում է զովացուցիչ 

ըմպելիքների և ալկոհոլային խմիչքների արտադրությամբ: Ընկերությունը փնտրում է 

առևտրային միջնորդներ՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի և տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո աշխատելու համար: Համագործակցության 

հնարավոր տարբերակներ են՝ արտադրական  և ենթապայմանագրային համաձայնագրերը։ 

 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6c93717-c046-4796-9a77-46bb2ad083e1  

  

Ծածկագիր․BOLT20210925001 

Լիտվական ընկերությունը, որը արտադրում է սննդամթերք 

(ընկույզով խորտիկներ, չրեր, ընկույզի կարագ, սերմերի 

խառնուրդներ և հավելումներ), փնտրում է առևտրի 

միջնորդներ 

 

Լիտվական ընկերությունն ակտիվ գործունեություն է 

ծավալում տարբեր սննդամթերքների (ընկույզ, չրեր, 

խորտիկներ), հրուշակեղենի, սննդային հավելումների, 

համեմունքների արտադրության, մեծածախ առևտրի և 

փաթեթավորման մեջ: Այն կարող է առաջարկել սովորական և 

օրգանական սննդամթերք: Ընկերությունը փնտրում է 

գործընկերներ, որոնք կաշխատեն տարածման 

ծառայությունների կամ առևտրային  գործակալության 

համաձայնագրերի ներքո ՝ առաջարկելով նաև մասնավոր 

պիտակի ներքո արտադրություն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30ed1717

-6e7a-4b3b-a85a-251f9930fe94  

 

                             Ծածկագիր․BOLT20210909001 
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Մակարոնեղեն արտադրող իտալական ընկերությունը 

փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ: 

 

Ապուլիա շրջանում գտնվող, 1902 թվականին հիմնադրված 

իտալական ընկերությունն արտադրում է մակարոնեղեն: 

Այսօր ընկերությունը հայտնի է ինչպես տարածաշրջանային, 

այնպես էլ ազգային շուկայում՝ բնական բաղադրիչների  

օգտագործման և դասական աշխատանքի մեթոդի շնորհիվ, 

որը միշտ թույլ է տվել պահպանել ցորենի հացահատիկի 

հատկությունները: Այժմ այն փորձում է ընդլայնել իր վաճառքն 

արտերկրում և փնտրում է գործակալներ ու 

դիստրիբյուտորներ: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da2c4a78-

2353-49c9-98b7-6daf3c53e71f  

 

                             Ծածկագիր․BOIT20201130002 

 

 

Պորտուգալական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է սննդի առևտրում, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ 

 

Պորտուգալական ընկերությունը սննդամթերքի առևտրի ոլորտում գործող և 

խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերություն է: Սննդամթերքն արտադրելիս 

ընկերությունը հիմնվում է գիտելիքի, ինքնության, մշակույթի և ժառանգության վրա, որը 

կատարվում է իր խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրմամբ: Այն ունի 50 տարվա 

գործունեություն մրգերի և բանջարեղենի և այլ գյուղմթերքի առևտրի և տարածման 

ոլորտում: Ընկերությունը փնտրում է նոր բիզնես համագործակցություն ներմուծողների, 

դիստրիբյուտոր գործընկերների և մեծածախ առևտրի ոլորտում գործող բիզնեսների հետ՝ 

տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 

միջոցով։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d238a754-460c-4b00-9bd8-19b2822c30f6  

 

Ծածկագիր․BOPT20200825001 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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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 

Բնական, օրգանական և արդար առևտրով զբաղվող սննդամթերքի բուլղարացի 

դիստրիբյուտորը փնտրում է օրգանական սննդամթերքի, հումքի, կոսմետիկայի 

բաղադրիչներ արտադրողներ՝ տարածման կամ առևտրային գործակալության  

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու համար 

Բուլղարական դիստրիբյուտորը, որն ունի ավելի քան 12 տարվա փորձ առողջ սննդամթերքի 

և այլ արագ սպառվող ապրանքների առևտրի ոլորտում, փնտրում է սուպեր սնունդ, 

հացահատիկ, ալյուր, ընկույզ, չրեր, խոտաբույսեր, քաղվածքներ, եթերային յուղեր, բազային 

յուղեր, կոմպոստացվող փաթեթավորված արտադրանք՝ դրանք բուլղարական շուկայում 

ներկայացնելու համար: Ընկերությունը շահագրգռված է համագործակցությամբ՝  տարածման  

ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d57f90e6-178b-41ce-81d1-c3786b5a26fb   

  Ծածկագիր․ BRBG20210226001 

 

 

Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2c634ca-06d8-450a-94c9-5421b8bed0f8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d57f90e6-178b-41ce-81d1-c3786b5a26fb
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Տեքստիլի ռումինական արտադրողը տարածման 

համաձայնագրերի ներքո փնտրում է միջազգային բիզնես 

գործընկերներ 

 

Նորարարական ռումինական նորաստեղծ ձեռնարկությունն 

արտադրում է տեքստիլ արտադրանք տարբեր 

կատեգորիաների (օրինակ ՝ բարձեր, պայուսակներ, գրքեր, 

նոութբուքեր և պլանշետների ծածկոցներ, խաղալիքներ և 

այլն)՝  հիմնված ընկերության սեփական, օրիգինալ դիզայնի 

վրա: Ցանկանալով ընդլայնել իր շուկան միջազգային 

մակարդակով՝  ընկերությունը փնտրում է նոր բիզնես 

գործընկերներ ՝ տարածման համաձայնագրերով: 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-textile-

products-seeks-international-business-partners-under  

Ծածկագիր․BORO20200827002 

 

Մոլդովական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է 

բարձրորակ տեքստիլ արտադրության ոլորտում, առաջարկում 

է դառնալ ենթակապալառու՝ տեքստիլ ոլորտի 

ընկերությունների համար 

 

Մոլդովական ընկերությունը, որը կենտրոնացած է բարձրորակ 

տեքստիլ արտադրանքի վրա, փնտրում է նոր գործընկերներ՝ 

որպես ենթակապալառու: Ընկերությունը ցանկանում է 

մատուցել կարի, ձևման և փաթեթավորման ծառայություններ։ 

Ընկերությունն արտադրում է տղամարդկանց և կանանց 

նորաձև հագուստ, ներքնազգեստ և լողազգեստներ: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c8c52f5-

eb38-41e2-a0e8-049bb8633793 

Ծածկագիր․BOMD20200603001 

 

Ավստրիական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է 

արդյունաբերական թվային տեքստիլ տպագրության 

լուծումներում, փնտրում է տարածման գործընկերներ 

 

Ավստրիական ընկերությունը մասնագիտացված է  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c8c52f5-eb38-41e2-a0e8-049bb8633793
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c8c52f5-eb38-41e2-a0e8-049bb8633793
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արդյունաբերական թվային տեքստիլ տպագրության ոլորտում 

մասնագիտական ամբողջական լուծումների տրամադրման 

մեջ: Այն առաջարկում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է 

գործվածքների տպագրության արտադրության համար: Այն 

արտադրում է DTG (Direct To Garment) տպիչներ, կրկնակի 

մշակման մեքենաներ, չորանոցներ, ծալող մեքենաներ, ինչպես 

նաև առաջարկում է բոլոր անհրաժեշտ հեղուկները: Քանի որ 

ընկերությունը մշտապես աճում է, այն  փնտրում է 

դիստրիբյուտոր և (վերա) վաճառքի նոր գործընկերներ` իր 

միջազգային վաճառքին աջակցելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57d4627d

-0b68-4b8d-b8be-a542504f47ca   

Ծածկագիր․BOAT20210902001 

Մոլդովական կոշիկի գործարանը փնտրում է միջազգային 

գործընկերներ՝ արտադրական, ենթապայմանագրային և 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերով  

 

Մոլդովայի Հանրապետությունում հիմնված  կոշիկի 

խոշորագույն գործարանը, որն ունի կոշիկի նախագծման և 

արտադրության ավելի քան 40 տարվա փորձ, երկարաժամկետ 

գործընկերություն է փնտրում արտադրական, 

ենթակապապայմանագրային և տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերով: Ընկերությունն արտադրում է 

տղամարդու, կանանց և մանկական կոշիկներ բոլոր 

սեզոնների համար՝ պատրաստված տեքստիլից, ֆետրից, 

համակցված նյութերից, անջրանցիկ և կաշվից: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8928b237

-b9d6-47da-8349-4af4115aecde  

 

Ծածկագիր․BOMD20210824001 

 

Կանանց պայուսակներ արտադրող ուկրաինական 

ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների 

մատուցման  համաձայնագրեր  

 

Կանանց համար նախատեսված բարձրորակ պայուսակներ 

արտադրող ուկրաինական ընկերությունը մեծցանկություն  

ունի մուտք գործել արտաքին շուկաներ և փնտրում է 

օտարերկրյա գործընկերներ, որոնց հետ կհամագործակցի 

տարածման համաձայնագրերի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3dc8b91

-e66c-446c-8728-872145f7d9a5  

Ծածկագիր․BOUA20210908001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57d4627d-0b68-4b8d-b8be-a542504f47ca
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57d4627d-0b68-4b8d-b8be-a542504f47ca
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8928b237-b9d6-47da-8349-4af4115aecde
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8928b237-b9d6-47da-8349-4af4115aecde
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3dc8b91-e66c-446c-8728-872145f7d9a5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3dc8b91-e66c-446c-8728-872145f7d9a5
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Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է հարսանյաց 

և արարողությունների համար նախատեսված հագուստ, 

փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի կամ ֆրանչայզի ներքո 

 

Ուկրաինական ընկերությունն արտադրում է հարսանեկան և 

հանդիսավոր զգեստներ: Ընկերությունը զարգանում և 

զարգանում է արագ տեմպերով ՝ շնորհիվ յուրահատուկ 

դիզայնի և մրցունակ մատչելի գների: Ընկերությունը 

ցանկանում է համագործակցել տարածման ծառայության և 

ֆրանչայզի համաձայնագրերիի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3114851

-8736-4851-8ea9-1833140ce9fa  

 Ծածկագիր․BOUA20210823001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իսպանացի ձեռներեցը մատակարման համաձայնագրի ներքո առցանց առևտրի համար 

փնտրում է երիտասարդական ոճի մեծ չափսերի հագուստ 

 

Իսպանացի ձեռներեցը, որը մասնագիտացած է առցանց մանրածախ առևտրի ոլորտում, 

փնտրում է նորաձևության ընթացիկ միտումների հիման վրա մեծ չափսի հագուստի 

մատակարարներ՝ ժամանակակից, գրավիչ և երիտասարդական դիզայնով: Թիրախը 15-ից 50 

տարեկան կանանց առաջարկում է լավ որակի հագուստի մեծ տեսականի ցածր միջին 

գներով՝ շուկայական միտումներին համապատասխան հագնվելու համար: 

Գործարարը կցանկանար համագործակցել արտադրողների, մատակարարների կամ 

մեծածախ վաճառողների հետ՝ մատակարարման համաձայնագրերով: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e99ee65-9ee6-465f-8e25-fc7c1d668b10 

 

Ծածկագիր․BRES20200917001 

 

Գերմանացի գյուտարարը փնտրում է տարբեր գործվածքներով գուլպա արտադրողներ 

Ասիայում, Արևելյան Եվրոպայում կամ Բալկաններում՝ արտադրական համաձայնագրերի 

ներքո  

 

Գերմանացի գյուտարարը փնտրում է երկու տարբեր տեսակի գուլպաներ արտադրողներ, 

այն է ՝ գուլպաներ, երկու տարբեր հաստության գործվածքներով: Երկու տեսակի գուլպաները 

պետք է համակցվեն գուլպաների նոր արտադրանքի հետ: Արտադրողը պետք է արտադրի 

երկու տեսակի գուլպաներ: Ցանկալի է, որ  նոր մատակարարը ապահովի նաև 

փաթեթավորման, առաքման և լոգիստիկայի ծառայությունները: Ընկերությունը փնտրում է 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3114851-8736-4851-8ea9-1833140ce9fa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3114851-8736-4851-8ea9-1833140ce9fa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e99ee65-9ee6-465f-8e25-fc7c1d668b10
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գործընկերներ Ասիայում, Արևելյան Եվրոպայում կամ Բալկաններում: 

Համագործակցությունը պետք է հիմնված լինի արտադրական համաձայնագի վրա։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99451028-b664-472b-b359-d6effc13ce2a  

 

Ծածկագիր․BRDE20210806001 

 

 

Շինարարություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Դռների լայն տեսականի արտադրող և մատակարարող 

լիտվական ընկերությունը փնտրում է առևտրային 

գործընկերներ  

 

Լիտվական ընկերությունն ավելի քան 20 տարի է 

մատակարարում է պողպատե դռներ և արտադրում է  փայտե 

դռներ և դրանց բաղադրիչներ, ներքին, արտաքին և հատուկ 

նշանակության դռներ: Ընկերությունը փնտրում է 

գործընկերներ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո աշխատելու համար: Հնարավոր են 

նաև անհատական պատվերով ապրանքներ, այնպես որ 

արտադրական կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերը 

կարող են նաև համապատասխան ձև լինել 

համագործակցության համար: 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99451028-b664-472b-b359-d6effc13ce2a
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b181334

-6d69-447a-ad55-aa05874a0f16   

 

  Ծածկագիր․BOLT20210927001 

 

Սոսնձված լամինացված փայտանյութի արտադրողը Ուկրաինայից փնտրում է տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր  

Ուկրաինայում գտնվող ընկերությունը, որը զբաղվում է սոսնձված փայտե հեծանների, 

երեսպատման տախտակների և հատակի տախտակների արտադրությամբ, փնտրում է 

օտարերկրյա գործընկերներ, որոնք կկարողանան տարածել և վաճառել ընկերության 

արտադրանքը տեղական շուկաներում: Ընկերությունը փնտրում է երկարաժամկետ և 

հուսալի կապեր դիստրիբյուտորների հետ՝ իր արտադրանքն արտերկրում տարածելու 

համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b572d1e-180f-41a1-a10e-09e4caa57fa2  

Ծածկագիր․BOUA20210808003 

Նորարարական ջեռուցման համակարգերի ոլորտում 

մասնագիտացված իտալական ընկերությունը փնտրում է 

վաճառքի գործակալներ կամ դիստրիբյուտորներ՝ բիզնեսը 

ընդլայնելու համար 

 

Իտալական ընկերությունը մշակել է նորարարական 

ճառագայթային ջեռուցման համակարգ, որը տեղադրվում է 

շատ հեշտ՝ հիմնվելով ջերմային ճառագայթման սկզբունքի 

վրա, որը չի առաջացնում օդի կոնվեկտիվ հոսքեր։ 

Ընկերությունը կարող է առաջարկել անհատականացված 

գործընկերության համաձայնագրեր մանրածախ և մեծածախ 

վաճառողներին՝ յուրաքանչյուր շուկայի կարիքներին 

համապատասխան: Ընկերությունը փնտրում է վաճառքի 

գործակալներ կամ դիստրիբյուտորների: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0e2cdbb

-0e4b-44c7-9df9-f3081f953858  

Ծածկագիր․BOIT20210920001 

 

Հարավ-արևմտյան Լեհաստանից խելացի կենցաղային տեխնիկա արտադրողը փնտրում է 

առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր  

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b181334-6d69-447a-ad55-aa05874a0f16
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b181334-6d69-447a-ad55-aa05874a0f16
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b572d1e-180f-41a1-a10e-09e4caa57fa2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0e2cdbb-0e4b-44c7-9df9-f3081f953858
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0e2cdbb-0e4b-44c7-9df9-f3081f953858
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Լեհական ընկերությունը հարավ-արևմտյան տարածաշրջանից մշակում է բաց կոդով, 

մետաղալարով շենքերի ավտոմատացման համակարգ, որը ներառում է DIN բազրիքային և 

պատին ամրացվող մոդուլներ՝ լուսավորությունը, գլանափեղկերը, ջեռուցման 

համակարգերը, պատի վարդակները կառավարելու համար: Ընկերությունը փնտրում է 

գործընկերներ արտաքին շուկաներում առևտրային գործակալության կամ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի շրջանակում: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cecb572e-9539-460c-a073-5356cea0475c  

 

Ծածկագիր․BOPL20210514005 

Պողպատե հատակի և տանիքի համակարգերի բրիտանացի շինարարը փնտրում է 

դիստրիբյուտոր գործընկերներ 

 

Բրիտանական ընկերությունը պողպատե տախտակամածի հատակի և տանիքի 

համակարգերի նախագծման, մատակարարման, արտադրության և տեղադրման մասնագետ 

է: Այն փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնք իրենց նորարարական շինարարական 

արտադրանքը դուր 

ս կբերեն նոր շուկաներ: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea2348e9-4f48-486e-aa06-6e152b3fab4c  

 

Ծածկագիր․BOUK20210921001 

Հարմարեցված բարձրորակ քիմիական միջոցների (բորբոսի հեռացում, մակերեսի 

պատրաստում և այլն) գերմանական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Արհեստների ոլորտի համար բարձրորակ, հարմարեցված քիմիական նյութերի գերմանական 

արտադրողը փնտրում է տարածման համաձայնագրեր եվրոպական երկրներում: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8242de39-4c3f-48ee-b977-6593e0bec1b1 

 

Ծածկագիր․BODE20210723001 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cecb572e-9539-460c-a073-5356cea0475c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea2348e9-4f48-486e-aa06-6e152b3fab4c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8242de39-4c3f-48ee-b977-6593e0bec1b1
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Գերմանական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացված է հատուկ 

մանկական խաղահրապարակի սարքավորումների 

պլանավորման, նախագծման և արտադրության մեջ, փնտրում 

է դիստրիբյուտորներ 

 

Փայտի քանդակման  ոլորտից գերմանական միջին չափի  

ընկերությունը, որը կենտրոնացած է սև ակացիայից 

պատրաստված մանկական խաղահրապարակների 

հարմարեցված սարքավորումների պլանավորման, 

ձևավորման և արտադրության ոլորտում, փնտրում է 

Եվրոպայում: Գործընկերները կարող են լինել լանդշաֆտ 

կառուցողներ, տեղադրող ընկերություններ կամ ուրբան 

շինարարներ: Ակնկալվում է, որ գործընկերը տեղական 

բիզնեսը կիրականացնի գերմանական ՓՄՁ -ի հետ սերտ 

խորհրդակցությամբ:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbd4fc66-

214f-41d6-998a-8819263fce97  

Ծածկագիր․BRDE20210729001 

 

 

Ռումինական ճարտարապետական նախագծող ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, 

որոնք մասնագիտավցած են շենքերի և տների պլանավորման և նախագծման 

աշխատանքներում՝ աութսորսինգի և ենթապայմանագրի ներքո համագործակցելու համար 

Շուկայում ունենալով ավելի քան 15 տարվա փորձ, ռումինական ընկերությունը 

ներգրավված է եղել տարբեր ճարտարապետական նախագծերում Ռումինիայի հյուսիս-

արևմուտքում և կենտրոնական շրջաններում: Մինչ այժմ իրականացված նախագծերը 

ռումինական ընկերությանը հնարավորություն են ընձեռել ձեռք բերել փորձ շինարարական 

ոլորտում (շենքերի և տների  նախագծում), նախագծերի կառավարում և թիմային 

աշխատանք: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/657a4d54-4ad7-46cc-b3d7-b0b39e1e1104  

 

Ծածկագիր․BRRO20210622001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbd4fc66-214f-41d6-998a-8819263fce97
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbd4fc66-214f-41d6-998a-8819263fce97
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/657a4d54-4ad7-46cc-b3d7-b0b39e1e1104
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R&D 

 

 

 

 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-04: Իսպանական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ 

մշակելու համար սննդային և առողջարար ֆորմուլաներ գլյուոզինոլատներով հարստացված 

մշակաբույսերի ենթամթերքներով: 

Իսպանական ընկերությունը, որը բանջարեղենի սերմերի մատակարար է, մրցույթի 

առաջարկ է պատրաստում որպես համակարգող: Ծրագրի նպատակն է օգտագործել 

հարստացված բանջարեղենից գլյուկոզինոլատներ՝ ավելացված արժեքով արտադրանք 

մշակելու համար: Այս ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ մի քանի ոլորտներից՝ այս 

բույսերից ստացված գլյուկոզինոլատներն իրենց ֆորմուլաների մեջ ներառելու համար: 

Ծրագիրը կներկայացվի HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-04 մրցույթի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b505313-0846-4502-b6aa-8f5182c65d32  

Ծածկագիր․RDFR20210728001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Արհեստական ինտելեկտի միջոցով ռենտգենյան և CT հետազոտությունների ՏՏ հարթակի 

մշակողը Ռուսաստանից փնտրում  է գործընկերներ լիցենզային համաձայնագրի ներքո 

 

Մոսկվայից ռուսական ընկերությունը զբաղվում է ՏՏ ոլորտում նորարարական 

զարգացումներով: Ընկերությունը մշակել է արհեստական ինտելեկտի օգտագործմամբ 

ռենտգենյան և CT վերլուծության մասնագիտացված ծրագրակազմ։ Ընկերությունը փնտրում 

է արտասահմանյան գործընկերներ լիցենզային համաձայնագրի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b050b3d-57a3-4115-b2e9-0c6899812680 

  

 Ծածկագիր․BORU20210915001 

Լոգիստիկայի և կապի ոլորտների համար ծրագրային ապահովման մշակման ոլորտում 

մասնագիտացված ՏՏ ընկերությունը Սերբիայի Հանրապետությունից փնտրում է 

տարածման և առևտրային գործակալության  ծառայություններ 

 

Սերբիայի Հանրապետության արագ զարգացող ծրագրային ապահովման ոլորտի 

ընկերությունը փնտրում է ներկայացուցիչներ արտերկրում տարածման և առևտրային 

ծառայությունների համաձայնագրերով: Ընկերությունն ունի տարբեր հաճախորդների  

համար տարբեր վեբ և բջջային ծրագրերի մշակման, շուկայավարման և աջակցման մի քանի 

տարվա փորձ: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69a3095d-f40e-4e6f-a2ab-d830314c9d0e  

 

Ծածկագիր․OBA20210723001 

 

Կորեայի Vision ԱԻ ոլորտի ընկերությունը, որն առաջարկում է 

AR (Լրացված իրականություն) ծրագրակազմ և 

բովանդակություն, փնտրում է գործընկերներ, ովքեր կարող են 

ավելի մեծ արժեք ստեղծել AR-ի իրենց ծառայությունների 

հատկանիշներով լիցենզային և/կամ աութսորսինգի 

համաձայնագրերի ներքո: 

 

Կորեական ընկերությունը տրամադրում է «Լրացված 

իրականություն» (AR) ծրագրակազմ/բովանդակություն, որը 

թույլ է տալիս իր հաճախորդներին զարգացնել նոր 

ծառայություն կամ ինտեգրվել գոյություն ունեցող 

սպասարկման համակարգին: Այն փնտրում է գլոբալ 

գործընկերներ, ովքեր կարող են ավելի մեծ արժեք ստեղծել իր 

AR հատկանիշներով ծառայություններում լիցենզային և/կամ 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b050b3d-57a3-4115-b2e9-0c6899812680
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69a3095d-f40e-4e6f-a2ab-d830314c9d0e


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 

 
 

աութսորսինգի համաձայնագրի ներքո: Ընկերության AR 

ծրագրային ապահովման մշակման հավաքածուն* ունի 

հետևյալ հիմնական հատկանիշները՝ դեմքի 

հայտնաբերում/հետևում, իրական ժամանակի գեղեցկացում, 

վիրտուալ դիմահարդարում, 2D/3D AR 

բովանդակություն/պիտակ, իրական ժամանակի 

սեգմենտացիա և այլն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cf34874-

f8d0-427a-ad06-9af11ead663e  

Ծածկագիր․BOKR20210107001 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

 

 

Միացյալ Թագավորությունում տեղակայված ԱԻ ֆինթեք ընկերությունը փնտրում է 

համագործակցություն՝ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո 

փորձարկելու իր ինքնավար ֆինանսական առևտրային հարթակը 

ԱԻ ֆինթեք ՓՄՁ-ն, որը հիմնված է Միացյալ Թագավորությունում, իր՝ լիովին ինքնավար 

առևտրային հարթակի միջոցով ցանկություն ունի լուծել գլոբալ կարիքներ՝ օգտագործելով 

ֆինանսական առևտրի ոլորտում  արհեստական ինտելեկտի առաջադեմ մոդելներ: Այն ունի 

երկու նպատակ՝ բարձրացնել շահութաբերությունը և բարելավել թրեյդերների 

աշխատանքային կյանքի հավասարակշռությունը: Ընկերությունը ցանկանում է 

համագործակցել  ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո՝ փորձարկելու 

իր ինքնավար առևտրային հարթակը շուկայական տարբեր պայմաններում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ef999a8-838e-48cc-99b0-085094b0c4ca  

Ծածկագիր․ BRUK20210823001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cf34874-f8d0-427a-ad06-9af11ead663e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cf34874-f8d0-427a-ad06-9af11ead663e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ef999a8-838e-48cc-99b0-085094b0c4ca
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 Կոսմետիկա 

 

 

                          

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռումինական առևտրային ընկերությունը տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

 փնտրում է կոսմետիկ և մաքրող միջոցների 

դիստրիբյուտորներ 

Ռումինական առևտրային ընկերությունն առաջարկում է 

կոսմետիկ և մաքրող միջոցներ: Ֆիրմայի արտադրանքի 

պորտֆելը ներառում է որակյալ կոսմետիկ արտադրանք 

կանանց, տղամարդկանց և երեխաների համար, ինչպես նաև 

իր ապրանքանիշի ապրանքներ (բուժական կոսմետիկա և 

մաքրող միջոցներ): Ընկերությունը շահագրգռված է սեփական 

ապրանքանիշի արտադրանքի միջազգային 

դիստրիբյուտորների բացահայտմամբ: Համագործակցությունը 

կզարգանա տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերով:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e70a4a66-

8da1-40aa-908a-843e3105d375   

Ծածկագիր․BORO20210826001 

 

Բարձրորակ բնական կաուչուկ և մանկական կոսմետիկա արտադրող իտալական 

ընկերությունը փնտրում է արտասահմանյան գործընկերներ գեղեցկության, դեղաբույսերի և 

երեխաների խնամքի ոլորտներում՝ առևտրային գործակալության կամ տարածման 

ծառայության համաձայնագրերի ներքո: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e70a4a66-8da1-40aa-908a-843e3105d375
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Այս իտալական ընկերությունն արտադրում և տարածում է հատուկ բնական կաուչուկի 

մածուկներ և բարձրորակ օրգանական և բուսական մանկական կոսմետիկա: Այս 

էկոլոգիապես մաքուր բիզնեսը շահագրգռված է Եվրոպայում և արտերկրում իր վաճառքի 

ցանցի ընդլայնմամբ՝ խնամքի ոլորտում գործող ներմուծողների և դիստրիբյուտորների հետ: 

Ընկերությունը փնտրում է առևտրային կամ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5452645-6403-4c5c-be81-d821cce03d9c  

Ծածկագիր․BOIT20210511003 

Սլովենական երիտասարդ և նորարարական ընկերությունը, 

որը երեխաների և մեծահասակների համար 100-ամյա 

բնական, օրգանական կոսմետիկայի բազմակի մրցանակակիր 

արտադրող է, փնտրում է մասնագիտացված 

դիստրիբյուտորներ բնական կոսմետիկայի համար և 

առաջարկում է տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր: 

Բնական բաղադրիչներից ստացված օրգանական և ձեռագործ 

կոսմետիկ արտադրանքի սլովենական արտադրողը,  որն 

արտադրում է մաշկաբանորեն փորձարկված, առանց 

արհեստական բուրմունքների և հավելյալ կոնսերվանտների, 

պարաբենների, ալկոհոլի և հանքային յուղերի, էկոլոգիապես 

մաքուր փաթեթավորմամբ կոսմետիկա, փնտրում է 

հաստատված դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում, ովքեր 

մասնագիտացած են 100% բնական և օրգանական 

կոսմետիկայի տարածման մեջ նրանց հետ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a0a4af7-

3972-4be3-8ea9-444336b64988  

Ծածկագիր․BOSI20210914001 
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Առողջապահություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բելգիական ընկերությունը, որը մշակում, արտադրում, լիցենզավորում և գրանցում է 

դեղագործական արտադրանք, փնտրում է Եվրոպայից դուրս գտնվող դիստրիբյուտորներ և 

առևտրային գործակալություններ, առաջարկում է ենթապայմանագրային և արտադրական 

ծառայություններ: 

Բելգիական ընկերությունը դեղամիջոցներ և սննդային հավելումների արտադրող է: Այն 

մշակում է իր սեփական արտադրանքը, բայց նաև ենթապայմանագրով արտադրող է 

հանդիսանում  արտադրական մեծ տեսականում համար: Ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ ոչ ԵՄ երկրներում, ինչպես նաև 

առաջարկում է ենթապայմանագրային կամ արտադրական համաձայնագրեր 

դեղագործական ընկերություններին։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3e39e6c-5b4b-4e0d-8aaf-f7db8fd59938  

Ծածկագիր․BOBE20210901001 

Ախտահանման  համար UV-C լուսավորության  սարքավորում արտադրող ֆրանսիական 

ընկերությունը  փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ֆրանսիական ընկերությունը C-ի (UV-C) աղբյուրների ուլտրամանուշակագույն լույսը 

հարմարեցնում է լուսավորության և օդի ախտահանման նորարարական սարքերին՝ 

հանրային համար բաց տարածքների համար: Ընկերության արտադրական  տեսականին 

ներառում է պատի խրոցակի սարքեր և մասնագիտորեն տեղադրված սարքեր: 

Ընկերությունն առաջարկում է  պատրաստված է Ֆրանսիայում սարքեր, որոնցից մի քանիսն 

արտոնագրված են և կենսաբանորեն փորձարկված: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3e39e6c-5b4b-4e0d-8aaf-f7db8fd59938
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bca1fdd-e9b5-477e-ba7c-69e71718a3e4  

 

Ծածկագիր․BOFR20210920002 

Ֆրանսիական առողջապահական ընկերությունը, որը մշակում է ֆիզիկական 

վերականգնման նորարարական սարք, որը հիմնված է տիեզերական տեխնոլոգիայի վրա, 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ֆրանսիական առողջապահական ընկերությունը մշակում է բժշկական սարք՝ օգտագործելով 

վիրտուալ իրականությունը ֆիզիկական վերականգնողական թերապիայի մեջ։ Նորարար 

լուծումը հիմնված է տիեզերական տեխնոլոգիայի վրա և կարող է մասամբ կամ 

ամբողջությամբ վերացնել ձգողականության ուժի ազդեցությունը: Ընկերությունը ցանկանում 

է ընդլայնվել Եվրոպայում և փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնք ունեն  մուտք ֆիզիկական 

վերականգնման շուկայում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/692befbd-7ca5-4a17-9979-be631b12ac93  

 Ծածկագիր․BOFR20210922001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Չինական բժշկական ընկերությունը մատակարման համաձայնագրի ներքո փնտրում է 

արտադրող և վերլուծող սարքավորումներ Եվրոպայում  

Այս ընկերությունը չինական բժշկական ընկերություն է, որը մասնագիտացված է ստերոիդ 

հորմոնների արտադրանքի հետազոտության, արտադրության և առևտրի մեջ: 

Արտադրանքի և արտադրության  արդիականացման շնորհիվ այն հույս ունի մատակարման 

համաձայնագրով գտնել արտադրող և վերլուծող սարքավորումների նոր մատակարարներ 

Եվրոպայում, որոնք կհամապատասխանեն դեղերի արտադրության բնութագրերի ավելի 

բարձր չափանիշներին: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10a142d4-1291-4bf3-915d-6f1bb094e330  

  

Ծածկագիր․BRCN20210902001 

 

Այլ ոլորտներ 

  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bca1fdd-e9b5-477e-ba7c-69e71718a3e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/692befbd-7ca5-4a17-9979-be631b12ac93
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10a142d4-1291-4bf3-915d-6f1bb094e330
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Էլեկտրական կաթսաների իսպանական արտադրողը, որը 

կարգավորում է ծախսը կախված իրական ջերմության 

պահանջից, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Իսպանական արտադրող ընկերությունը, որը 

մասնագիտացված է էլեկտրական ջեռուցման լուծումների 

մշակման մեջ, փնտրում է իրենց մոդուլավորվող ջեռուցման 

կաթսաների համաշխարհային դիստրիբյուտորներ․ այդ 

կաթսաները  կարգավորում են սպառումը կախված իրական 

ջերմության պահանջից՝  էներգիա խնայելու համար: Բացի 

այդ, արտադրված մոդելներից մեկն աշխատում է և՛ տաք ջրի, 

և՛ ջեռուցման համար, որը հարմար լուծում է հիմնական 

գազամատակարարում չունեցող օբյեկտների կամ տների 

համար, որոնք ունեն գազի կաթսայի սահմանափակումներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f122451b-

0be4-4b3e-9a9a-52b08bc1fe06  

Ծածկագիր․BOES20200311001 

 

 

 

 

 

Էկոլոգիապես մաքուր ներկեր, հիմքեր, դեկորատիվ սվաղներ արտադրող լիտվական 

ընկերությունը փնտրում է առևտրի միջնորդներ 

Լիտվական ընկերությունը զբաղվում է էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքի լայն 

տեսականու արտադրությամբ`ներկեր, հիմքեր, դեկորատիվ սվաղներ: Ընկերությունը 

փնտրում է առևտրային միջնորդներ` առևտրային գործակալութան կամ  տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո: Հնարավոր են նաև մասնավոր պիտակով 

ապրանքներ և արտադրական համաձայնագրեր: Ֆրանչայզը ևս կդիտարկվի որպես 

համագործակցության հնարավոր տրբերակ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d942150-1afc-4b87-9335-67579a6bc162  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f122451b-0be4-4b3e-9a9a-52b08bc1fe06
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Ծածկագիր․BOLT20211006002 

Արոմաթերապիայի արտադրանքի ոլորտում գործող լիտվական  արտադրողը փնտրում է 

առևտրի միջնորդներ 

Առողջության, գեղեցկության, առողջության և տան հարմարավետության համար 

արոմաթերապիայի արտադրանքի ոլորտում գործող  լիտվական արտադրողը փնտրում է 

առևտրի միջնորդներ: Ընկերությունն առաջարկում է աշխատել առևտրային 

գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cff039c1-85d8-4a65-a1f1-6c38a85bcb46  

Ծածկագիր․BOLT20200420001 

Իսրայելական ընկերությունը փնտրում է ջրի մաքրման ոլորտում փորձ ունեցող գործընկեր, 

ով հանդես կգա որպես նորարար լուծումների ներկայացուցիչ՝ գործակալության, 

տարածման կամ լիցենզային համաձայնագրերի ներքո  

Իսրայելական ՓՄՁ-ն ապահովում է ջրի մաքրման նորարարական և ապացուցված ոչ 

քիմիական լուծումներ հովացման գործընթացներում, արդյունաբերական և առևտրային 

կիրառման համար: Տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ջրի կրկնակի օգտագործում միայն 

մասնակի էլեկտրոլիզի միջոցով ՝ չօգտագործելով քիմիական հավելումներ, այդպիսով 

էապես խնայելով ռեսուրսներ, միջոցներ և նպաստելով շրջակա միջավայրին: Առևտրային 

գործակալության, տարածման և լիցենզային համաձայնագրերի ներքո ընկերությունը 

փնտրում է գործընկերներ, իրենց ընկերությունը տեղական շուկաներում ներկայացնելու 

համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20aea67c-151e-47a8-a6a4-04f4eeb66d57  

Ծածկագիր․BOIL20210929001 

Լեհական  ընկերությունը, որը զբաղվում է չժանգոտվող 

պողպատի գազի գրիլների արտադրությամբ, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ իր արտադրանքի համար արտաքին 

շուկաներում: 

Լեհական ընկերությունը արտադրում է գազի գրիլներ, որոնք 

նախատեսված են ամենախստապահանջ հաճախորդների 

կարիքների համար: Ընկերության արտադրանքը կարող է 

օգտագործվել ոչ միայն տանը, այլև ռեստորաններում և 

ճամբարներում: Չժանգոտվող պողպատի շնորհիվ գրիլները 

հակակոռոզիոն են, դիմացկուն և դիմացկուն  նաև 
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եղանակային պայմաններին: Ընկերությունը փնտրում է  

օտարերկրյա կապալառուներ, ովքեր շահագրգռված են 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրով իրենց 

արտադրանքը ներկայացնելու արտաքին շուկաներում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ede9ad9

-cc23-40cb-9f9d-23dbd4a30c60  

Ծածկագիր․BOPL20210924003 

Հեծանիվների անվտանգ կայանների/էլեկտրական 

հեծանիվների համար ներկառուցված լիցքավորիչով/ 

չեխական արտադրողը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր 

կենտրոնացած են սմարթ քաղաքների լուծումներում՝ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով։ 

Հեծանիվների կայանների չեխական արտադրողն 

առաջարկում է իր խելացի կայանը էլեկտրական հեծանիվների 

համար ներկառուցված լիցքավորիչով: Հեծանիվների կայանը 

լիովին ինքնավար է, և օգտագործողը կարող է այն բացել 

առանց կոնտակտային քարտի: Անվտանգությունն 

ապահովվում է զրահապատ շղթայով և չի կարող 

հաղթահարվել լծակներով տափակաբերան աքցանով: 

Ստենդը միացված է ինտերնետին և հագեցած է արևային 

լիցքավորիչով: ՓՄՁ-ն փնտրում է առևտրային 

գործակալության համաձայնագրեր այն ընկերությունների 

հետ, որոնք ներգրավված են խելացի քաղաքների 

նախագծերում և (կամ) քաղաքային տրանսպորտի 

ծրագրերում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a145ff69-

660b-4e59-bbbd-55d31e07edc3  

Ծածկագիր․BOCZ20200424001 

 

Էկոլոգիական կահույքի ուկրաինական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 Ուկրաինական ընկերությունը մասնագիտացված է էկոլոգիապես անվտանգ զանգվածային 

կաղնուց կահույքի արտադրության մեջ: Ընկերությունը շահագրգռված է  երկարաժամկետ 

համագործակցության ձևավորմամբ՝ շինարարության ոլորտի ընկերությունների, կահույքի 

խանութների և դիստրիբյուտորների հետ՝ տարածման ծառայությունների 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ede9ad9-cc23-40cb-9f9d-23dbd4a30c60
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ede9ad9-cc23-40cb-9f9d-23dbd4a30c60
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a145ff69-660b-4e59-bbbd-55d31e07edc3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a145ff69-660b-4e59-bbbd-55d31e07edc3
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համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d45a55c-d828-4ed0-b325-78dbec423144  

Ծածկագիր․BOUA20190306008 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Էկոլոգիապես մաքուր կենցաղային ապրանքների դիստրիբյուտորը Միացյալ 

Թագավորությունից փնտրում է մատակարարներ արտադրական համաձայնագրերով  

Վերջերս ստեղծված ընկերությունը  Միացյալ Թագավորությունից մասնագիտացված է 

էկոլոգիապես մաքուր կենցաղային ապրանքների տարածման մեջ, ինչպիսիք են՝ մաքրող 

կտորները, թեյի սրբիչները, խոզանակները և զուգարանի թուղթը: Այն փնտրում է նոր 

գործընկերներ, ովքեր ի վիճակի են մատակարարել կայուն աղբյուրներից ստացված և 

արտադրված արտադրանք՝ սպիտակ պիտակի կամ պայմանագրային արտադրության 

հիմունքներով: Համագործակցությունը կլինի  արտադրական կամ մատակարարման 

համաձայնագրերով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2d01d1f-9d30-43fe-afd5-f91ca9a5acd7  

 Ծածկագիր․BRUK20200922001 

Մեքենաների և ինքնաթիռների շարժման բարձրակարգ սիմուլյատորների մշակողը 

Դանիայից փնտրում է մետաղական բաղադրիչներ արտադրողներ՝ աութսորսինգի ներքո 

Նորարարական դանիական ՓՄՁ-ն մշակում և արտադրում է շարժման հարթակներ՝ 

մրցարշավների և թռիչքների սիմուլյացիոն խաղերի համար: ՓՄՁ -ն այժմ փնտրում է 

աութսորսինգի գործընկեր՝ հարթակին վերաբերող բոլոր մետաղական մասերի 

արտադրության համար` ավտոմատացված գործընթացներով, փոքր թույլտվածքով, 

բարձրորակ ջերմամշակման գործընթացներով և փոշու ծածկույթով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a7a7e77-6d3a-4382-9eb9-f658b85b63f7  

Ծածկագիր․BRSI20210219001 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d45a55c-d828-4ed0-b325-78dbec423144
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2d01d1f-9d30-43fe-afd5-f91ca9a5acd7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a7a7e77-6d3a-4382-9eb9-f658b85b63f7
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

New generation deformation sensor with application in civil 

engineering, traffic, geotechnics, hydrology and soil mechanics 

Նոր սերնդի դեֆորմացիայի սենսոր՝ քաղաքացիական 

ճարտարագիտության, երթևեկության, գեոտեխնիկայի, 

հիդրոլոգիայի և հողի մեխանիկայի կիրառման համար 

Սլովակիայի գիտական ինստիտուտը մշակել է նոր սերնդի 

մագնիսաառաձգական դեֆորմացիայի սենսոր՝ հիմնված 

առաջադեմ ամորֆ/նանո (քվազի) բյուրեղային նյութերի վրա: 

Սենսորը փորձարկվել է իրական պայմաններում, ինչպիսիք են 

ջրամբարը, թունելը և գազատարը՝ գերազանց արդյունքներով: 

Տեխնոլոգիայի կիրառման հնարավորություններ կան  

քաղաքացիական ճարտարագիտության, երթևեկության, 

գեոտեխնիկայի, հիդրոլոգիայի և հողի մեխանիկայի 

ոլորտներում և այլն: Համագործակցության նախընտրելի 

տեսակները  կլինի լիցենզիային համաձայնագիրը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a9fe8f4-

0d47-4f50-a94c-f6ca1b08b9c1   

Ծածկագիր․TOSK20210316002  

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a9fe8f4-0d47-4f50-a94c-f6ca1b08b9c1
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LED լուսավորման առաջադեմ համակարգեր, որոնք կիրառվում են ֆերմենտատորների և 

ֆոտոբիորակտորների լամպերի վրա 

2016 թվականին Հյուսիսային Իտալիայում հիմնադրված բարձր տեխնոլոգիական 

ստարտափը հետազոտական կենտրոնների և համալսարանների հետ համատեղ մշակել է 

LED լամպերի նորարարական համակարգ, որը թույլ է տալիս բարձրացնել ֆոտոտրոֆ 

օրգանիզմների արտադրության որակը և քանակը, ինչպիսիք են՝ մամուռը, 

միկրոջրիմուռները, գերջրիմուռ բակտերիաները և բակտերիաները, կենդանական 

բջիջները: Ստարտափը փնտրում է ընկերություններ և հետազոտական 

կազմակերպություններ, որոնք գործում են ֆերմենտատորների և ֆոտոբիորակտորների 

արտադրության ոլորտում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3a7851e-659c-4db1-b21a-685f551268d9  

Ծածկագիր․TOIT20210915001 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

 

Չինական ընկերությունը եվրոպական շուկայում  որոնում է 

քամու տուրբինների շեղբերն ապամոնտաժելու տեխնոլոգիա՝  

տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրի 

ներքո 

Այս չինական ընկերությունը մասնագիտացված է 

Չինաստանում ջերմային էներգիայի սարքավորումների, 

շրջակա միջավայրի պաշտպանության սարքավորումների, 

էլեկտրակայանների օժանդակ սարքավորումների և ածխի 

գազաֆիկացման սարքավորումների արտադրության և 

շուկայավարման ոլորտում: Իր սպասարկման տեխնոլոգիան 

օպտիմալացնելու համար այն եվրոպական շուկայից փնտրում 

է առաջադեմ տեխնոլոգիա, սարքավորումներ և լուծումներ 

հողմատուրբինների շեղբերն ապամոնտաժելու համար: 

Հնարավոր համագործակցությունը կարող է լինել առևտրային 

համաձայնագրի միջոցով` տեխնիկական աջակցությամբ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9606bca8-

ee7c-4f51-a0cf-2600a1508258  

Ծածկագիր․TRCN20210903001  

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3a7851e-659c-4db1-b21a-685f551268d9
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9606bca8-ee7c-4f51-a0cf-2600a1508258
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Ծրագրային ապահովման ոլորտից  ավստրիական ընկերությունը փնտրում է պայմանագրերի ավելի 

մեծ հավաքածուներ և գործարար գործընթացի հետ կապված նոու-հաու՝ ընթացիկ զարգացման համար 

Ավստրիական ընկերությունը մշակում է պայմանագրային փաստաթղթերից տեղեկատվության 

ավտոմատ որոնման և համապատասխան բիզնես գործընթացների հետ կապի համակարգ: Այն 

փնտրում է ընկերություններ, որոնք զբաղվում են մեծ թվով նմանատիպ պայմանագրերով 

(մատակարար, սպասարկում...) գերմաներեն կամ անգլերեն: Դրանք պետք է օգտագործվեն 

գիտելիքների հետ համատեղ` մշակման  հետ կապված բիզնես գործընթացներում: Նախատեսվում է 

տեխնիկական (և հետագա հետազոտական համագործակցություն. ԲՈՀ-ի առաջարկ): 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3738dce-1420-495f-ad87-4c08da556c16  

Ծածկագիր․TRAT20210804001 
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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 նոյեմբեր ամիսվա ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

 

Նոյեմբեր 

 

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 

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 
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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 

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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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 

 

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  
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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 

հաղորդագրություններ Ձեր էլեկտրոնային փոստին նոր գրանցված բիզնես 

առաջարկների, միջազգային միջոցառումների վերաբերյալ: 

 

  

 

 

 

 

Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են: 
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Այս տեղեկաթերթի մեջ տեսակետները պատկանում են 

հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Եվրոպական 

նորարարություների խորհուրդ և  ՓՄՁ գործադիր 

գործակալության, Եվրոպական Հանձնաժողովի կամ այլ 

եվրոպական կառույցների  տեսակետը։ Եվրոպական 

նորարարություների խորհուրդ և  ՓՄՁ գործադիր 

գործակալությունը, Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ 

դրանց կողմից գործող որևէ անձ պատասխանատու չէ 

տեղեկաթերթում պարունակվող բովանդակությունն 

օգտագործվելու դեպքում։ 

mailto:info@eenarmenia.am

