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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 
 

Պատրաստի սնունդ արտադրող սինգապուրյան ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Սնունդ արտադրող սինգապուրյան ընկերությունը, որը գործում է շուրջ 30 տարի, 

Սինգապուրում առաջատար սնունդ արտադրողներից է։ Ընկերությունը ցանկանում է 

վաճառել իր մանրածախ, պատրաստի սնունդը եվրոպական երկներում, որտեղ ասիական 

սննդի պահանջարկը մեծ է։ Ընկերությունը փնտրում է եվրոպական դիստրիբյուտորներ, 

ովքեր համագործակցում են հիպերմարկետների և սուպերմարկետների ցանցերի հետ։ 

Ծածկագիր. BOSG20190104001 

Բուլղարական ընկերությունն առաջարկում է իր կարողություններն իբրև ենթակապալառու՝ 

արտադրելու և փաթեթավորելու համար փոշիացված սնունդը, ինչպես օրինակ՝ փոշի 

սպիտակուցը 

Բուլղարական ընկերությունը կառուցել է գործարան՝ արտադրելու համար 

փաթեթավորված և խառնուրդ սննդային փոշիներ, ինչպես օրինակ՝ փոշիացված 

սպիտակուց, կոկտեյլներ և այլն։ Այժմ ընկերությունն առաջարկում է իր սարքավորումները, 

աշխատակազմը և փորձագետները ենթապայմանագրային համագործակցության համար և 

պատրաստ է ստորագրել ենթապայամանգրային համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր. BOBG20181126002 
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Կաթնամթերք (ներառյալ՝ օրգանական) արտադրող բուլղարական ընկերությունը, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տարբեր տեսակի կաթնամթերքների 

արտադրության ոլորտում, ինչպես օրինակ՝ սպիտակ աղացած պանիր, դեղին (կիսաչոր) 

պանիր, կովի, այծի և ոչխարի կաթից կարագ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում, 

ԱՄՆ-ում և Ավստրալիայում՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOBG20181221001 

Իտալական օրգանական ֆերման առաջարկում է մրգային արտադրանք տարածման կամ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

Իտալիայի հարավում գտնվող, սերտիֆիկացված օրգանական ֆերման  փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ, ովքեր լավ հաստատված են օրգանական և 

բուսական մթերքների շուկայում՝  նրանց միջոցով արտերկրում վաճառքի ցանցներ 

ստեղծելու նպատակով։ Ընկերությունն առաջարկում է կոմպոտներ, նեկտարներ և մրգային 

հյութեր, լրացուցիչ զտված ձիթապտղի յուղ և իրենց տեղական արտադրատեսակները՝ 

կիվիներ (hayward), նարինջներ (navel), կարմիր նարինջներ, վալենսկու ուշ նարինջներ, 

կլիմենտներ, մանդարիններ և ձիթապտուղներ: Ընկերությունն արդեն փորձ ունի 

միջազգային շուկայում։  

 Ծածկագիր. BOIT20181210001 

Քացախ արտադրող իտալական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Իտալական փոքր ընկերությունը, որն արտադրում է գինու քացախ,  Մեդենա բալզամիկ 

քացախ, պիտակ բալզամիկ համեմունք և խնձորի քացախ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

իր արտադրանքի համար։ Ընկերությունը լավ հայտնի է իտալական շուկայում և 

մասնագիտացած է գինու քացախի արտադրության ոլորտում, որը մշակվում է 

ավանադական մեթոդով։ Ընկերությունը ցանկանում է հաստատել տարածման 

ծառայությունների համաձայնագիր սննդի ոլորտում գործող դիստրիբյուտորի հետ։  

Ծածկագիր. BOIT20181123005 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը գործում է սննդի ոլորտում, առաջարկում է ներկայացուցչական 

ծառայություններ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը հանդես է գալիս իբրև առևտրային գործակալ, առաջարկում է 

իր ծառայություններն օտարերկրյա ընկերություններին, ովքեր ցանկանում են մուտք գործել 

իսրայելյան շուկա։ 
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Պահանջվող արտադրողներն ու մատակարարները պետք է լինեն սննդի/սննդի 

հավելումների/դեղագործության ոլորտներից։ Ընկերությունն առաջարկում է 

համագործակցություն առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

Ծածկագիր. BRIL20181102001 

Սինգապուրյան ընկերությունը, որը հանդիսանում է թարմ մրգեր մշակող ընկերություն, 

հանդես է  գալիս որպես դիստրիբյուտոր մրգեր և մրգեր մշակող սարքավորումների մեծածախ 

վաճառողների համար 

Սինգապուրյան ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1997 թ․-ին, մշակում և 

սուպերմարկետներին է մատակարարում  թարմ կտրատված մրգեր ողջ Սինգապուրի 

տարածքում։ 2018 թվականի դրությամբ, սինգապուրյան ընկերությունները թարմ կտրատած 

միրգ են մատակարարել ավելի քան 50 սուպերմարկետների և աշխատացրել են 2 մրգային 

բարեր սուպերմարկետներում։ Ընկերությունը  Եվրոպայում փնտրում է մրգերի, մրգերի 

մշակման տեխնոլոգիաների, սարքավորումների  մեծածախ վաճառողներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։   

Ծածկագիր. BRSG20181213001 

 

Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է անկողնային տեքստիլ, փնտրում է մանրածախ 

վաճառողներ և դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

 

Լիտվական ընկերությունը, որն ունի ավելի քան 17 տարվա աշխատանքային փորձ 

անկողնային կտորեղենի և սպիտակեղենի արտադրության ոլորտում, առաջարկում է 

հակաալերգիկ  անկողնային կտորեղեն։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ, 

անհատական մանրածախ վաճառողներ, փոքր մանրածախ խանութներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

 

Ծածկագիր. BOLT20181206001 

 

 

 

Ինտերիերի տեքստիլ արտադրող իտալական ընկերությունը փնտրում է գործակալներ 

 

Իտալական ընկերությունը, որն արտադրում է կտորեղեն ինտերիերի դեկորացիաների համար, 

փնտրում է գործակալներ․ ցանկալի  համգործակցությունը կլինի արդեն կայուն ցանց 

ունեցողների հետ։ Ընկերությունն ունի ավելի քան 110 տարվա միջազգային փորձ և 

յուրահատուկ նոու-հաու։  

Ընկերությունն արտադրում է տեխնիկական տեքստիլ ճամփորդական նավերի, գնացքների, 

օդանավերի և հյուրանոցային շուկայի համար՝ հատուկ կենտրոնանալով նստատեղերի 

ծածկոցների, վարագույրների, գլխատեղերի, հրդեհային արգելափակումների շերտերի, պատը 

ծածկելու նյութերի  և գորգերի արտադրության ոլորտում։ 

 

Ծածկագիր. BOIT20181129001 

Մեծածավալ քանակով կոշիկ արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է 

արտադրական համաձայնագրեր  
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Ռումինական ընկերությունը, որnն արտադրում է դիմացկուն կոշիկներ՝ համադրելով բարձր 

որակավորում ունեցող մասնագետների փորձը և վերջին տեխնոլոգիաները բոլորովին նոր 

կառուցված արտադրական տարածքում, արդեն արտահանում է իր արտադրանքը մի քանի 

եվրոպական երկրներ։Ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր՝ 

ընդլայնելու համար իր ներկայությունը միջազգային շուկաներում։  

Ծածկագիր. BORO20181108001 

 

 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  տրիկոտաժային և գործվածք հագուստի 

արտադրության ոլորտում, փնտրում է նոր արտադրական համաձայնագրեր  

Հյուսիսային Տրանսիլվանիայում տեղակայված ռումինական ընկերությունը, որը շուրջ 17 

տարվա փորձ ունի  տրիկոտաժի արտադրության ոլորտում, արտադրում է տրիկոտաժ և 

գործվածք հագուստներ, ներառյալ՝ սվիտերներ, պուլովերներ, ժիլետներ, բաճկոններ և 

զգեստներ: Ռումինական ընկերությունը հետաքրքրված է հուսալի գործընկերների հետ 

երկարատև համագործակցության հաստատմամաբ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։  

 

Ծածկագիր. BORO20181016001 

 

Իտալական նորաձև բրենդը՝ բարձր ստանդարտներով և դիզայնով, փնտրում է առևտրային 

գործակալության համաձայնագրեր կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր  

Կանացի հագուստ արտադրող իտալական բրենդը, որը ստեղծվել է  հիմնադրողի կողմից, 

նախագծում և արտադրում է հավաքածուներ բարձր որակով և ստանդարտներով, նաև եզակի 

և զվարճալի ապլիկացիաներով։ Բոլոր հագուստներն  ամբողջովին արտադրվում են  

Իտալիայում և արվեստի գործերի նման դեկորներ են ստանում։ Ընկերությունը փնտրում է 

առևրային գործակալության  կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

 Ծածկագիր. BOIT20181126001 
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Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է սպորտի և հանգստի համար նախատեսված 

մանկական հագուստներ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է սպորտի և հանգստի համար 

նախատեսված մանկական հագուստների արտադրության ոլորտում, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և գործակալներ։ Ընկերությունն արտադրում է իր ապրանքները բարձր 

ստանդարտներին և որակին համապատասխան և մատակարարում է տեղական ու 

միջազգային մատակարարման ցանցերին։  

Ծածկագիր. BOUA20181029006 

 

 

  

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Շվեդական սկսնակ ընկերությունը փնտրում է  նախշով էլաստիկ ժապավեն և էլաստիկ 

մետաքսե եզրաքուղ նորարարական, կերակրման համար նախատեսված շապիկների համար։ 
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Շվեդական սկսնակը, որը տեղակայված է Ստոկհոլմի հարավում, արտադրում է կերակրող 

մայերի համար եզակի շապիկներ: Դիզայնը նորարարական է և ամբողջովին եզակի՝ շնորհիվ 

կրծքով կերակրելու համար այդպսի լուծման։ Ընկերությունը պլանավորում է  վաճառել այդ 

շապիկները օնլայն խանութի և ընտրված մանրածախ վաճառողների  միջոցով  և այժմ 

փնտրում է գործարաններ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո էլաստիկ ժապավենների 

և էլաստիկ մետաքսե եզրաքուղերի համար։ 

Ծածկագիր. BRSE20181218001 

 

Շվեդական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է յոգայի սարքավորումների ոլորտում, 

փնտրում է դրանց համար պայուսակներ և ուսապարկեր արտադրողներ 

Շվեդական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է յոգայի նորաձևության ոլորտում, 

արտադրում է թրենդային, պրեմիում դասի և բարձրորակ յոգայի գորգեր  և այժմ փնտրում է 

պայուսակներ արտադրող, ով կարող է արտադրել նախապես արված դիզայնով  յոգայի 

պայուսակներ։ 

Ծածկագիր. BRSE20181122001 
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Շինարարություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռումինական ընկերությունը, որը գործում է ներհատակային չոր ջեռուցման արտադրության 

ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է թեթև հարմարավետ ջեռուցման 

համակարգերի արտադրության ոլորտում, իր՝ արդեն շուկայում առկա արտադրանքի համար 

փնտրում է միջազգային գործընկերներ իբրև դիստրիբյուտոր երկարատև 

համագործակցության նպատակով՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

 

 Ծածկագիր.  BORO20181229001 

 

 
Հունական ընկերությունը, որն արտադրում է  երեսպատման փայտանյութից նրբատախտակ և 

բարձրորակ վենիրացված վահանակներ, հետաքրքրված է  համագործակցել գործընկերների 

հետ արտադրական կամ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո  

 

Հունական ընկերությունը, որը գործում է փայտագործության ոլորտում, մասնագիտացած է 

պատի վահանակների և կահույքի համար նախատեսված փայտե վինիրների և կեռիկների 

կարելու և սոսնձելու գործում։ Ընկերությունը հետաքրքրված է կահույք արտադրող և 
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փայտագործական ընկերությունների հետ համագործակցությամբ՝ առաջարկելով նրանց 

արտադրական ծառայություններ, և/կամ շինարարական ընկերությունների հետ 

համագործակցությամբ՝ աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո, վենիրացված 

վահանակների արտադրանքի համար։  

Ծածկագիր.   BOGR20180914001 

 

Ուկրաինական ընկերությունն առաջարկում է կայունացնող հավելում ճանապարհաշինության 

մեջ կիրառվող  բետոնի համար առևտրային գործակալության կամ տարածման 

ծառայությունների  համաձայնագրերի ներքո։ 

Ուրկաինական ընկերությունն  արտադրում է քարի մաստիկ ասֆալտի համար 

նախատեսված բջջանյութ և մանրաթելային կայունացնող: Դրա հավելումները 

համապատասխանում են ժամանակակից ճանապարհների շինարարության կանոնների 

բարձր պահանջին։ Ընկերությունը հետաքրքրված է եվրոպական և ասիական շուկա մուտ 

գործելով։ Պոտենցիալ համագործակցությունը հնարավոր է առևտրային գործակալության 

կամ տարածման ծառայության համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOUA20181227001 

 

Մակերեսների մշակման համար սարքավորում արտադրող իտալական ընկերությունը 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Իտալական ընկերությունը, որը տեղակայված է Իտալիայի հյուսիսում, մասնագիտացած է 

պայթուցիկ համակարգերի և փորող մեքենաների արտադրության ոլորտում։ Ընկերությունը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ մակերեսների և շինարարական սարքավորումների համար, 

որոնք իդեալական կերպով մասնագիտացած  են հատակների,  ճանապարհաշինության և 

ռազմածովային ոլորտների համար։ Թիրախային համագործակցությունը հնարավոր է 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

 Ծածկագիր.  BOIT20181212003 

Ճշգրիտ սարքավորումներ արտադրող  ֆրանսիական  ընկերությունն առաջարկում է 

մեխանիկական բաղադրիչներ, որոնք վերաբերում են ցեմենտից, ալյումինից, պողպատից  

ձուլմանը/կռմանը` արտադրական և ենթապայմանագրային ծառայությունների ներքո 

Ֆրանսիայում հիմնված ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մեխանիկական մասերի 

արտադրության և հավաքման  ոլորտում, տրամադրում է գլոբալ ծառայություններ՝ 

արտադրանքի և գործընթացի զարգացումից մինչև  առաքում։ Շրջանակը ներառում է՝ 

ձուլվող/կռվող մասերի մշակում, հավաքում,  մակերեսների վերականգնում, եզրերի 

հարթեցում և մաքրում, որակի հսկողություն և լոգիստիկա ամբողջ աշխարհում։ 

Ընկերությունը փնտրում է նոր արտադրական և ենթապայմանագրային համաձայնագրեր, 

նախատիպից մինչև մեծ քանակներ։  

Ծածկագիր.   BOFR20180605001 
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H2020 LC-GV-03-2019. պետական կամ մասնավոր կազմակերպություն է որոնվում՝ մշակելու 

քաղաքային լաբորատորիա` փորձարկելու և գործարկելու համար  էլեկտրական 

տրանսպորտային միջոցները 

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է պետական կամ մասնավոր կազմակերպություն, որը 

պատասխանատու կլինի էլեկտրական ավտոմեքենաների համար լիցքավորման 

ենթակառուցվածքի արագացված տեղակայմանն աջակցելու քաղաքականության մշակման և 

Բելգիական ընկերությունը փնտրում է  լիգնիտի  հանքից ստացվող քսիլիթի (փայտյա 

մանրաթելեր) մատակարարներ արտադրական համաձայնագրերի ներքո  

Բելգիական ՓՄՁ-ն, որը գործում է  կայուն շինարարության ոլորտում, փնտրում է Քսիլիթ իր 

հավաքովի արտադրանքներից մեկի համար։ Քսիլիթը հումք է, որն առկա է լիգնիտի  

հանքերում։ Այն  պետք է վերամշակվի որևէ գործարանում, որպեսզի  լավ կառուցվածք 

ունենա: Բելգիական ընկերությունը փնտրում է այդ հումքի մատակարարներ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր.   BRBE20181030001 

Ռումինական ընկերությունը փնտրում է ամրացնող սողնակներ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո 

Ռումինական ընկերությունը, որը հանդիսանում է ամրացնող սողնակների դիստրիբյուտոր, 

հետաքրքրված է իր մատակարարման պորտֆելի ընդլայնմամբ և արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո հավաքող բաղադրիչների արտադրողների հետ 

համագործակցությամբ։  Գործընկերները կարող են լինել ցանկացած երկրից։  

Ծածկագիր.   BRRO20181113001 
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իրականացման համար՝ H2020 LC-GV-03-2019 մրցույթի ներքո։ Ծրագիրը նպատակ ունի 

հեռացնել խոչընդոտները` էլեկտրոնային շարժունակությունը լայնամասշտաբ դարձնելու 

նպատակով և սահմանի ճիշտ պայմաններ լիցքավորման կետերի հասանելիության, ինչպես 

նաև տրանսպորտի էլեկտրիֆիկացման լայն շուկա մուտք գործելու պայմանների բարելավման 

համար: 

Ծածկագիր. RDES20181128001 

 

Eurostars2․ Կորեական ընկերությունը փնտրում է  անվտանգության տեխնոլոգիայի մշակում 

Բանացանցի համար 

Կորեական ՓՄՁ-ն, որը գործում է Բանացանցի անվտանգության տեխնոլոգիաների ոլորտում, 

որը հարմար է վեբ լուծումների համար, մտադիր է Eurostar2 մրցույթի ներքո կատարելագործել 

անվտանգության ինքնավար  տեխնոլոգիաների լուծումները՝ կիրառելով արհեստական 

ինտելեկտ։ Մրցույթի համար ընկերությունը փնտրում է հետազոտության համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր. RDKR20181114003 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռումինական թվային գործակալությունն առաջարկում է վեբ մշակման ծառայություններ և 

դրանց հետ կապված թվային մարքեթինգի ծառայություններ 

Ռումինական թվային գործակալությունն առաջարկում է վեբ մշակման ծառայություններ ողջ 

աշխարհում՝ օգնելու համար նրանց մրցակցային առավելություններ ձեռք բերել խելացի 

թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամաբ։  
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Ընկերությունն առաջարկում է ծառայությունների լայն տեսականի՝ հաճախորդին 

ապահովելով, որն նա իր հաճախորդների թվային ներկայությունը կառավարի։ Ընկերությունը 

փնտրում է նոր համագործակցություն՝ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո՝ 

ցանկացած ոլորտի ընդլայնվող բիզնեսի համար, ինչպես նաև՝ այլ աճող գործակալությունների 

համար, ովքեր հետաքրքրված են  աութսորսինգային/ենթապայմանագրային 

համաձայնագրերով։  

Ծածկագիր. BORO20180723003 

Պորտուգալական ընկերությունն առաջարկում է իր մոնիթորինգային սենսորները՝  գինու 

արտադրանքի համար նախատեսված սարքավորումների արտադրության և տարածման 

նպատակով՝ տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

Պորտուգալական ընկերությունը մշակում է նորարարական տեխնոլոգիա, որը  իրական 

ժամանակի և հեռավոր մոնիտորինգի պլատֆորմ է․ այն թույլ է տալիս գինեգործներին 

վերահսկել գինեգործության տարբեր գործընթացները` ներառյալ մամլումը, խմորումը և 

հասունացումը:Ընկերությունը փնտրում է  գինու սարքավորումներ՝ ինչպես օրինակ՝ 

լայնաբերան մեծ տակառներ արտադրողներ և դիստրիբյուտորներ, ովքեր շահագրգռված 

կլինեն ներդնել այս նորարարությունը (մոնիտորինգի սենսորներ) իրենց արտադրանքում։ 

Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության 

համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր. BOPT20181203001 

Թուրքական ծրագրային ապահովման ոլորտի ընկերությունն առաջարկում է արագ և հեշտ 

հավելվածի մշակում առանց ծրագրային մշկման գիտելիքների՝ լիցենզային և/կամ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո  

Թուրքական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է արդյունավետ տեղեկատվական 

համակարգերում, առաջարկում է վերջնական սպառողի համար նախատեսված ծրագրային 

ապահովման զարգացման գործիք։ Այս գործիքը հարթակ է ոչ ծրագրավորման ոլորտի 

մշակողների համար, ովքեր կարող են զարգացնել իրենց սեփական ծրագրային 

հավելվածները: Ընկերությունը փնտրում է լիցենզիա և/կամ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր. BOTR20181107003 
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Ընկերությունն առաջարկում է ենթապայմանագրային ծառայություններ շինարարական 

ընկերություններին, ովքեր երկրաբանական ծառայությունների ներդրումների հետ կապված 

աշխատանք են իրականացնում։ 

Լեհական երկրաբանական ընկերությունն առաջարկում է իր ծառայությունները 

շինրարարական ընկերություններին, ովքեր երկրաբանական ծառայություններ ներդրումների 

հետ կապված աշխատանք են իրականացնում։ Համագործակցությունը կլինի հիմնված 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի վրա։ 

 

Ծածկագիր. BOTR20181107003 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իսպանական ՏՀՏ  ընկերությունը  փնտրում է Բանացանցի ուղեմուտ տրամադրողներ հատուկ 

չափանիշներով՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

Իսպանական ՏՀՏ ընկերությունը մշակել է ծրագրային տեխնոլոգիա՝ կառավարելու համար  

Բանացանցի սարքերի կյանքի ցիկլը։ Լուծումը հիմնված է օպերացիոն համակարգի և 

կառավարման վահանակի վրա, որը հեռվից կառավարում է Բանացանցի սարքերը։ Այն 

աշխատում է ուղեմուտ տրամադրող սարքավորման հետ հատուկ չափանիշներով։ 

Ընկերութունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր կարող են արտադրել դրանք՝ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BRES20181130001 

Կոսմետիկա 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Իսրայելյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  Մեռյալ ծովի հանքանյութերից բարձրորակ 

կոսմետիկ միջոցների մշակման արտադրության ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Իսրայելյան ընկերությունը  մշակում, արտադրում և արտահանում է բարձրորակ լյուքս դասի 

մաշկի, մարմնի և մազերի խնամքի համար նախատեսված արտադրանքը, որը ստացվում է 

Մեռյալ ծովի հանքանյութերից։ Շուկայում գտնվողների նկատմամբ առավելությունները 

ներառում են նոր բանաձևերի անընդհատ զարգացումը և առկա արտադրանքի բարելավումը, 

ապրանքների զարմանահրաշ լայն տեսականին, որը բուժում է գրեթե բոլոր հայտնի  

մաշկային խնդիրները, բարձր որակը հաստատված է և այն հանդիսանում է մաշկաբանական 

փորձարկված առաջարկ։ Ընկերությունը փնտրում է պոտենցիալ գործընկերներ ողջ 

աշխարհում՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOIL20181222001 

Հորդանանում գտնվող ընկերությունը, որը գործում է պարադեղագործական և կոսմետիկայի 

ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ իր Մեռյալ ծովի արտադրանքի համար՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Հորդանանյան ընկերությունը, որը գործում է  պարադեղագործության  և կոսմետիկ 

արտադրանքի ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ, ով կցանկանա տարածել Մեռյալ ծովի 

արտադրանքն իրենց տարածաշրջանում։ Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր 

վաճառքի ծավալները եվրոպական երկրներում և փնտրում է տարածման ծառայություններ։  

Ծածկագիր. BOJO20171212001 

 

 

Իտալական ընկերությունը, որն արտադրում է կոսմետիկա՝ հիմնված խխունջների լորձի 

վրա, հետաքրքրված է տարածման ծառայությունների համաձայնագրերով։  

Իտալական ընկերությունը, որը խխունջների բուծման ոլորտից է, արտադրում է 

կոսմետիկա՝ ստացված խխունջի լորձից։   Ընկերությունը կարող է հույսը դնել հումքի մեծ 

քանակների վրա, որը ստացվում է իր խխունջների նմուշներից, որը ընկերությունը 

հետևում է  կյանքի ցիկլի յուրաքանչյուր փուլում , ներառյալ՝ սնուցումը։  Լորձը բարձր 

որակի է և թույլ է տալիս ստանալ կոսմետիկա, որը ապահովում է էպիդերմիսի 
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խոնավության օպտիմալ շարունակականությունը, ապրանքին տալիս է ռեգեներացիոն 

հատկություններ և բարձր հատկանիշներ։ Ընկերությունը փնտրում է տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրեր։                                    

Ծածկագիր. BOIT20181129002 

 
 

Առողջապահություն 

 

  

 

                               

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իտալական նորարարական ընկերությունն առաջարկում է նորարարական բուժում փսորիազի 

համար՝ տարածման  և/կամ լիցենզային համաձայնագրերի ներքո 

Իտալական նորարարական ընկերությունը, որը գործում է դեղագործության, կոսմետիկայի և 

բուժական սննդի նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում, առաջարկում է նորարարական, էֆեկտիվ 

և ոչ ծախսատար բուժում փսորիազի համար։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկենրեր 

տարածման կամ լիցենզային համաձայնագրերի ներքո։ 

 Ծածկագիր. BOIT20181127005 
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Շվեդական ընկերությունը, որն արտադրում է հազի համար մոմիկներ նորածինների և 

երեխաների համար,  փնտրում է տարածման գործընկերներ  

Շվեդական ընկերությունն արտադրում է պատենտավորված արտադրանք՝  մոմիկներ 

երեխաների չոր հազի համար, որը ստացվում է բույսերի քաղվածքից, չունի կողմնակի 

ազդեցություններ․ արտադրանքը ընկերության  լայնածավալ հետազոտության և  մշակման 

արդյունքն է։ Արտադրանքն այժմ պատենտավորված է 24 երկրներում և նպատակ ունի 

լրացնել առողջապահական շուկայում առկա բացը, հատկապես՝ մանկական դեղագործական 

ոլորտում։ Ընկերությունը փնտրում է երկարատև համագործակցություն տարածման 

ծառայությունների և/կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOCH20180815001 

Ընկերությունը  Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում է նոր պատենտավորված 

բժշկական կշռեքներ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը բժշկական կշեռքների առաջատար 

արտադրողներից է, փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ իր նոր պատենտավորված 

բժշկական կշեռքների համար ԵՄ-ում, ԱՄՆ-ում, Հարավային Ամերիկայում, Մերձավոր 

Արևելքում, Ասիայում և Աֆրիկայում՝ այդ արտադրանքը հիվանդանոցներին, առաջնային և 

տարեցների խնամքի կենտրոններին մատակարարելու նպատակով։  Ընկերությունը փնտրում 

է գործընկերներ, ովքեր փորձ և գիտելիքներ ունեն  բժշկական/առողջապահական 

ապրանքների վաճառքի ոլորտում, որպեսզի համագործակցեն  տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOUK20181120001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հոլանդական ՓՄՁ-ն, բժշկական սարքավորումների ոլորտից, փնտրում է բժշկական, 

վիրահատական, տնային խնամքի և նման սպառվող ապրանքներ արտադրողներ՝ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

Հոլանդական ՓՄՁ-ն, բժշկական սարքավորումների և մարքեթինգի  ոլորտից, շուրջ 25 տարվա 

փորձ ունի բժշկական սարքավորումների արդյունաբերության ոլորտում և այժմ փնտրում է 

նոր գործընկերներ՝ ավարտելու և ընդլայնելու համար իր պորտֆելը բժշկական, մեկանգամյա 

կիրառման և տնային խնամքի սարքավորումների ոլորտում։ Ընկերությունը նախընտրում է 

խորշային արտադրանքը։ ՓՄՁ-ն փնտրում է համագործակցություն առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո այդ սարքավորումներն արտադրողների հետ։ 

Ծածկագիր. BRNL20181031001 

Այլ ոլորտներ 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Բուլղարական ընկերությունն առաջարկում է իր կարողություններն իբրև ենթակապալառու՝  

շշալցնելու համար տարբեր սննդային և ոչ սննդային արտադրատեսակներ 

Բուլղարական  ընկերությունը, որը կառուցել է իր սեփական գործարանը՝ շշալցնելու համար 

սննդային և ոչ սննդային արտադրատեսակներ, առաջարկում է իր արտադրական 

կարողությունները։ Ընկերությունը պատրաստ է համագործակցել ենթապայմանագրային 

համաձայնագրերի ներքո։ 
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Ծածկագիր. BOBG20181126003 

Չեխական ընկերությունը, որ մշակում և արտադրում է վիբրատոգրաֆիական գործիքներ, 

փնտրում է առևտրի միջնորդներ և առևտրային գործակալության համաձայնագրեր 

Չեխական ընկերությունը, որն արտադրում է դիագնոստիկ արդյունաբերական չափող 

գործիքներ վիբրացիայի համար, փնտրում է գործընկերներ։ Ընկերությունն առաջարկում է իր 

բարձրորակ թվային արտադրանքը չափման սարքվորումների ոլորտում գործող 

դիստրիբյուտորներին ողջ աշխարհում բավականին լավ ֆինանսական պայմաններով։ 

Համագործակցությունը հնարավոր է առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOCZ20181211001 

Նորաձևութան  մեջ կիրառվող մետաղական աքսեսուարներ ստեղծող իտալական 

ընկերությունը փնտրում է արտադրական կամ ծառայությունների համաձայնագրեր 

Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է նորաձևության և կոշկեղենի 

արդյունաբերության մեջ կիրառվող մետաղական աքսեսուարների լայն տեսականու 

նախագծման և արտադրության ոլորտում, համատեղում է բարձր տեխնոլոգիաների 

արտադրական գործընթացը ստեղծագործական դիզայնով՝ օգտագործելով հատուկ նյութեր, 

ինչպիսիք են՝ ակրիլոնիտրիլ բուտադիեն ստիրոլը (ABS-Acrylonitrile Butadiene Styrene), 

արույրը, զամակը և ալյումինը։ Ընկերությունն առաջարկում է արտադրել աքսեսուարներ 

սկսնակ ընկերությունների և նորաձևության բրենդների համար, նաև առաջարկում է իր 

ծառայությունները՝ մշակելու համար նոր ապրանքներ (ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո): 

Ծածկագիր. BOIT20181022001 

Լիտվական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է փաթեթավորման նյութերի արտադրության 

ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Լիտվական ընկերությունը, որն ունի ավելի, քան 8 տարվա փորձ փաթեթավորման նյութերի 

արտադրության ոլորտում, ինչպես օրինակ՝ ցածր խտության պոլիէթիլեն, պոլիէթիլենային 

փաթեթավորման ժապավեն, ջրի տաշտեր, աղբարկղեր և կպչուն ժապավեններ, նաև 

մատակարարում է փաթեթավորման այլ նյութեր, ինչպես օրինակ՝ պաշտպանիչ 

ստվարաթղթե անկյուններ, երկհարկանի ծալքավոր խցիկներ և այլն, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOLT20181218001 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պոլիմերի մշակման ոլորտում, փնտրում 

է գործընկեններ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 
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Պոլիմեր մշակող ընկերությունը Ռումինիայից, որը նաև արտադրում է փչման մեթոդով  

ձևավորված վառելիքային համակարգեր, ընտրովի կատալիտիկ կրճատման համակարգեր և 

շարժիչի փականներ, առաջարկում է իր արտադրանքը տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BORO20181116006 

Փրփրանյութից և զսպանակներից ներքնակներ արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում 

է դիստրիբյուտորներ և առաջարկում է իր ծառայությունները փրփրանյութի կտրման 

ծառայություններում՝ արտադրական կամ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի 

ներքո 

Ներքնակներ արտադրող լեհական ընկերությունն առաջարկում է համագործակցություն 

օտարերկրյա գործընկերներին՝ տարածման, ծառայությունների մատուցման և 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունն առաջարկում է փրփրանյութից շատ 

հաստ ներքնակներ կամ երկկողմանի զսպանակավոր ներքնակներ։ Ավելին, ընկերությունը 

տրամադրում է փրփրանյութի կտրման  ծառայություններ ցանկացած ձևաչափի և տարբեր 

ոլորտների կիրառման համար։  

Ծածկագիր. BOPL20181220001 

Լիտվական ընկերությունը, որը գործում է  փայտի արդյունաբերության ոլորտում, 

առաջարկում է իր ապրանքները 

Լիտվական ընկերության հիմնական գործունեությունը փաթեթավորման արկղերի 

առևտուրն է։ Այժմ ընկերության վաճառքի մեծ մասը կազմում են բեռնարկղերի 

կիսաֆաբրիկատները, օրնակ՝ բեռնարկղերի տախտակնրը և գերանները, ինչպես նաև հենց 

այդ բեռնարկղերը։ Ընկերությունն արտահանում է իր արտադրանքը արևմտյան երկրներ։ 

Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 

ներքո։  

Ծածկագիր. BOLT20181001001 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Կիպրոսյան ընկերությունը աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո փնտրում է  ներկման 
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վրձինների և գլանակների համար սեղմած ստվարաթղթի բռնակներ արտադրողներ 

Կիպրոսյան ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ, դեկորների համար 

նախատեսված գործիքներ, փնտրում է գործընկերներ աութսորսինգային համաձայնագրերի 

ներքո։ Ընկերությունն արտերկրում փնտրում է ներկման վրձինների և գլանակների համար 

սեղմած ստվարաթղթից բռնակների մատակարարներ։  

Ծածկագիր. BRCY20180124001 

Ռումինական ընկերությունը փնտրում է դեկորատիվ ծաղիկների մատակարարներ՝ 

տարածման ծառայությունների ներքո 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  մասնավոր և կորպորատիվ 

միջոցառումների պլանավորման և կազմակերպման ոլորտում և հոգում է դրանց հետ 

կապված ցանկացած դետալի մասին և վստահ է, որ ծաղիկներն են տալիս գունեղություն 

ցանկացած միջոցառմանը, ինչպես նաև հատուկ հյուրերին պատվավոր ընդունելու դեր 

կատարում, փնտրում է դեկորատիվ ծաղիկների միջազգային մատակարարներ՝ առավել 

հեշտ դարձնելու յուրահատուկ ծաղկե կոմպոզիցիաների  դիզայնը։ Գործընկերների հետ 

համագործակցությունը կլինի հիմնված տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 

ներքո։  

Ծածկագիր. BRRO20181207001 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է պլաստիկից գովազդային իրեր արտադրողներ կամ 

մատակարարներ՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո 

Լեհական ՓՄՁ-ն, որը գործում է գովազդի առևտրային գործունեության ոլորտում, փնտրում է 

արդյունաբերական և առևտրային գործընկերներ, պլաստիկ իրեր, քիմիական նյութեր 

արտադրողներ, ինչպիսիք են՝ սոսինձը, տուրիստական սարքավորումները, որպեսզի դառնա 

նրանց ներկայացուցիչը լեհական շուկայում։ Ընկերությունն ակնկալում է առևտրային 

գործակալության համաձայանգրերի վրա հիմնված համագործակցություն։ Ընկերությունը 

փնտրում է արտադրողներ եվրոպական երկրներից։  

Ծածկագիր. BRPL20170630001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 
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                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Անջրանցիկ լուսավորող դիոդ (LED) լամպեր, որոնք կիրառելի են ծանր արդյունաբերական 

պայմանների դեպքում: 

Բուլղարական ընկերությունը, որն ավելի քան 12 տարվա փորձ ունի լուսադիոդային (LED) 

ապրանքների  և  տեխնոլոգիաների գիտահետազոտության բնագավառում, մշակել է 

նորարարական լամպեր՝ նախատեսված դժվար աշխատանքների կատարման համար։ Նրանք 

կարող են գործել դժվարին պայմաններում և ունեն ինտեգրված ջերմային, շրջանցիկ և 

գերլարմանց պաշտպանություն, երկար կյանք և ուժեղ լուսարձակում։ Ընկերությունը փնտրում 

է առևտրային համաձայնագրեր տեխնիկական աջակցությամբ լուսավորման ոլորտի 

ընկերութունների հետ, որոնք հետաքրքրված կլինեն կիրառել այս արտադրանքը։ 

Ծածկագիր. TOBG20181221003 

Բարդ էներգետիկ օբյեկտների և ցանցերի վերահսկման և կառավարման համար սմարթ  

համակարգ 

ՏՏ ընկերությունը Ուկրաինայից առաջարկում է նոր սմարթ համակարգ  էլեկտրական ցանցերի 

և խելացի տեխնոլոգիաների նորարարական վերափոխման համար՝ էներգիայի սպառման 

օպտիմալացման և էներգախնայողության նպատակով։ Առաջարկվող համակարգի 

առավելություններն են՝ էներգետիկ ոլորտում նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառումը, նորարարության նոր հնարավորություններ և էլեկտրամատակարարման 

համակարգերի ներդրումային վերափոխում, ցածր գին և հեշտ կիրառություն։ Ընկերությունը 

փնտրում է  ենթապայմանագրային կամ  աութսորիսնգային համաձայնագրեր։  

 Ծածկագիր. TOUA20181221001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 
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Չինաական գյուղատնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտը տեխնիկական 

համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում փնտրում է այգեգործություն, 

պտղատու ծառատունկերի  և մշակման տեխնոլոգիա եվրոպական շուկայում՝ տեխնիակական 

համագործակցության համաձայնագրի ներքո: 

Չինական գյուղատնտեսական հետզոտական ինստիտուտը մասնագիտացած է  

Չինաստանում տերևաթափվող մրգատու ծառերի և փոքր հատապտուղների մշակման և 

կառավարման ոլորտում։ Ըստ իր բիզնեսի զարգացման պահանջի՝ այն ցանկանում է 

հաստատել երկարատև միջազգային համագործակցություն եվրոպական գործընկերների 

հետ։ Ինստիտուտը  փնտրում է սաղմնային պլազմայի կիրառման, բույսերի 

սերմնաբուծության և խնձորի ծառի արմատային բուծման տեխնոլոգիաներ եվրոպական 

շուկայում։ Պոտենցիալ համագործակցությունը կլինի տեխնիական համագործակցության 

համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. TRCN20190102001 

Իտալական վերարտադրողական բժշկության կենտրոնը փնտրում է նորարարական 

օժանդակող վերարտադրողական տեխնոլոգիաներ 

Իտալական վերարտադրողական բժշկության կենտրոնը փնտրում է նորարարական 

օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաներ, որոնք կփորձարկվեն իր կլինիկայում: 

Ընկերությունը շահագրգռված է նաև տեխնոլոգիաների թարմացման փորձարկմամբ, որոնք 

արդեն հասանելի են շուկայում և նորմալ կերպով  կիրառվում  են ոլորտում: 

Համագործակցությունը կլինի տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրերի 

շրջանակներում։ Լիովին զարգացած տեխնոլոգիաների դեպքում,  կենտրոնը դրանք ձեռք 

կբերի տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային պայմանագրերի ներքո:           

Ծածկագիր. TRIT20190104001 

 

 

 

 

 

 

Եվրոպական նորություններ և միջոցառումներ 
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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  և 2019 թ․ -ի փետրվար, մարտ  ամսիսների ընթացքում 

կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

 

 

 

Փետրվար 

21/02/2019  Matchmaking event during the construction fair 

BATIBOUW 2019                   Բրյուսել(Բելգիա) 

Միջոցառման մասնակից ընկերությունների 

գործունեության հիմնական ոլորտներն են՝  

-Շինանյութեր 

-Ջեռուցում և էներգիա 

-Կայուն ճարտարապետություն 

-Անշարժ գույքի մենջմենթ 

-Սմարթ չափող գործիքներ և սմարթ ցանցեր 

-Բանացանց և արհեստական ինտելեկտ 

- Առողջ ապրելակերպ։ 

https://b2b-batibouw2019.b2match.io/  

26/02/2019  B2B meetings at Mobile World Congress 2019                                                             

Բարսելոնա (Իսպանիա) 
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Մարտ 

Այս միջոցառումը լավագույն վայրն է վերջին 

նորարարությունների և առաջատար 

տեխնոլոգիաների համար։Օգտագործեք այս 

հնարավորությունը միջազգային 

կազմակերպությունների հետ համագործակցելու, 

կապեր հաստատելու և արդյունավետ 

հարաբերություններ ստեղծելու համար, ինչը թույլ 

կտա իրագործել ձեր ապագա նորարարական 

հնարավորությունները և բիզնեսում հաջողության 

հասնել։ 

https://mwc2019.b2match.io/home  

06/03/2019 Brokerage event for Industry 4.0 @ Global Industrie in Lyon, France                                                                      

Լիոն (Ֆրանսիա) 

Այս ֆորումն ուղղված կլինի տեխնոլոգիայի տեսլականի և լուծումների, նոր բիզնես 

մոդելների վրա: Südtirol-ից և արտասահմանից ժամանած ընկերությունների 

ելույթներում կներկայացվեն խաչաձև ճյուղային ջանքերի իրենց լավագույն 

փորձը:Կեսօրին  նախատեսված է փորձագետների և ընկերությունների միջև 

համաժողով, որին կհաջորդի Ձեռնարկություննեի եվրոպական ցանցի 

շրջանակներում իրականացվող համագործակցության հաստատման միջոցառումը․ 

այն հնարավորություն կտա  ընկերություններին հանդիպելու և բանակցելու։ 

https://www.global-industrie.com/en  

29/03/2018 B2B meetings at DATE 2019 in Florence                                                                        Ֆլորենցիա 

(Իտալիա) 

Այս միջոցառման հիմնական  ոլորտներն են՝ տեխնոլոգա և համակարգեր, 

վերակոնֆիգուրացվող ապարատներ,  ներկառուցվող համակարգեր և ծրագրեր․․․ 
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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=32

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

հաղորդագրություններ Ձեր էլեկտրոնային փոստին նոր գրանցված բիզնես 

առաջարկների, միջազգային միջոցառումների վերաբերյալ: 

https://www.tetramax.eu/  

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

հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների գործադիր գործակալության, Եվրոպական 

Հանձնաժողովի կամ այլ եվրոպական կառույցների  տեսակետը։ 

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործադիր գործակալությունը, 

Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ դրանց կողմից գործող որևէ 

անձ պատասխանատու չէ տեղեկաթերթում պարունակվող 

բովանդակությունն օգտագործվելու դեպքում։ 

mailto:info@eenarmenia.am

