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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 
 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է բուսական, առանց գլյուտենի դեսերտներ և 
խորտիկներ, փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո աշխատելու նպատակով 

Լիտվական ընկերությունն արտադրում է 100% բնական բաղադրիչներից բաղկացած 
դեսերտներ և խորտիկներ, որոնք չեն պարունակում սինթետիկ հավելումներ, արտադրում է 
քաղցրավենիքներ՝ միայն բնական հումքից, հիմնականում օրգանական բաղադրիչներից՝ 
առանց շաքարի և քաղցրացուցիչների, առանց կաթնամթերքի և գլյուտենի։ Ընկերությունը 
փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ, ովքեր կվաճառեն իր արտադրանքը տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո, կամ լիտվական ընկերությունը կարտադրի այլ 
ընկերության անվան ներքո՝ արտադրական համաձայնագրերի շրջանակներում։  

Ծածկագիր. BOLT20190117001 

Ռումինական ընկերությունն առաջարկում է ավանդական ջեմեր և շոգեխաշած 
պահածոյացված բանջարեղեն տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Սալորի սփրեդի գործարանը, որը հիմնադրվել է 1914 թվականին, այս տիպի մեջ առաջին 
ռումինական ընկերությունն է։ Ընկերությունը հաճախորդներին առաջարկում է բնական, 
առանց շաքարի, կոնսերվանտների և սննդային հավելումների արտադրանք։ 2011 
թվականին սալորի սփրեդը ստացել է Պաշտպանված աշխարհագրական նշմամբ EC 
սերտիֆիկատ։ Ընկերությունը հետաքրքրված է տարածման ծառայությունների 
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համաձայնագրի ներքո երկարատև համագործակցությամբ:  

Ծածկագիր. BORO20190226002 

Պերուական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Պերուական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է Անդյան հացահատիկից 
նախուտեստների, լուծվող շոկոլադի, լուծվող խմիչքների, կրեմների  և մարգարտյա 
քուինոյի արտադրության ոլորտում, ունի միջազգային սերտիֆիկատներ: Ընկերությունը 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում։  

Ծածկագիր. BOPE20180712001 

 

Ալյուրից հրուշակեղեն արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում  է դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ալյուրից պատրաստվող հրուշակեղենի 
արտադրության ոլորտում (արևելյան քաղցրավենիք, զեֆիր, թխվածքաբլիթներ, կեքսեր, 
տարբեր տեսակի հրուշակեղեն), ցանկանում է գտնել գործընկերներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

 Ծածկագիր. BORU20180222002 

 

 

 

Թեյ արտադրող բուլղարական ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ՝ 
առևտրային գործակալության, տարածման և/կամ արտադրական ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո 

Բուլղարական ընկերությունը, որը գործում է ամենօրյա սպառվող ապրանքների ոլորտում 
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(հիմնականում՝ թեյի արտադրություն և վաճառք), ցանկանում է ընդլայնել իր բիզնեսը և այդ 
նպատակով առաջարկում է իր արտադրանքը և ծառայությունները՝ հետաքրքրվող 
գործակալներին և դիստրիբյուտորներին։ 

Ծածկագիր. BOBG20190207001 

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է առաջին քամվածքի ձիթայուղ, եվրոպական 
երկրներում փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր արտադրանքի համար   

Իսպանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է առաջին քամվածքի ձիթայուղի 
արտադրության ոլորտում, եվրոպական երկրներում փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ իր 
արտադրանքի համար։ Ձրթայուղն արտադրվում է Միջերկրյածովյան ափերի տեղական 
տեսակից և շուկայահանվում է տարբեր չափերով և փաթեթավորմամբ։ Դիստրիբյուտորը 
պետք է տարածի այդ արտադրանքը գուրմանների մանրածախ խանութներում և  HORECA 
(Հյուրանոց-Ռոստորան-Սրճարան) ոլորտում՝ վերջնական սպառողին հասցնելով 
արտադրանքը։ 

Ծածկագիր. BOES20190314003 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է պաղպաղակ, փնտրում է կաթ և կրեմ 
մատակարարող  

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պաղպաղակի արտադրության ոլորտում, 
փնտրում է առևտրային գործընկերներ՝ կաթի և կրեմի արտադրողներ կամ մատակարարներ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  
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Ծածկագիր. BRRU20180117001 

Չինական միջազգային առևտրային ընկերությունը փնտրում է հավի մսի կտորներ (միջին 
հոդակապի թևերը և թաթերը)՝ տարածման համաձայնագրերի ներքո  

Չինական առևտրային ընկերությունը, որը մասնագիտացած է սառեցված սննդի և կարմիր 
գինու ներմուծման ոլորտում և Չինաստանում դրանց տարածմամբ, պատասխանատու  է 
Հարավային Չինաստանի մի շարք  մսի և սննդի մեծ գործարաններին սառեցված մսի 
մատակարարման համար։ Համաձայն բիզնեսի զարգացման պահանջներին, ընկերությունը 
փնտրում է հավի մսի կտորներ (միջին հոդակապի թևեր և թաթեր)՝ եվրոպական շուկայում։ 
Համագործակցությունը հնարավոր  է տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։  

Ծածկագիր. BRCN20190108001 

Գերմանական ընկերությունը, որը գործում է խոտաբույսերի և համեմունքների արտադրության 
ոլորտում, փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր 

Գերմանական ՓՄՁ-ն, որը գործում է սննդի ոլորտում, մասնագիտացած է  համեմունքների, 
համեմունքների խառնուրդների արտադրության ոլորտում, փնտրում է համեմունքներ և 
խոտաբույսեր արտադրողներ։ Ապրանքները պետք է բարձրորակ լինեն և 
բիոսերտիֆիկացված։ Ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր. BRDE20190206002 

Տեքստիլ արտադրություն 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տեքստիլի կարի և վաճառքի ոլորտում, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր ապրանքների համար 

 

Լեհական ընկերությունը, որը տեքստիլ շուկայում երկար տարիների փորձ ունի, առաջարկում 
է վարագույրների, ցանցային վարագույրների, սփռոցների և օրնամենտների լայն տեսականի։ 
Այն նաև մասնագիտացած է պրոֆեսիոնալ տեքստիլի կարի ոլորտում՝ հաճախորդի 
պահանջով։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր արտադրանքի համար, ինչպես 
նաև ընկերություններ, որոնք հետաքրքրված են իր կարի ծառայությունների աութսորսինգով՝ 
իբրև ենթապայմանագրի մաս՝ համագործակցելու ծառայությունների մատուցման կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։  

 

Ծածկագիր. BOPL20190130002 

 

Թուրքական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կանանց պատրաստի հագուստի ոլորտում, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ, առևտրային գործակալներ և առաջարկում է արտադրական 

համաձայնագրեր  
 

Թուրքական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1974 թվականին, մասնագիտացած է կանանց 
պատրաստի հագուստի արտադրության ոլորտում և հիմնականում արտադրում է սվիտերներ, 
վերնաշապիկներ, զգեստներ, կոստյումներ և գիշերանոցներ։ Ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ՝ իր շուկան արտերկրում ընդլայնելու 
նպատակով։ Ավելին, այն առաջարկում է  արտադրական համաձայնագրեր՝ արտադրելու 
համար հաճախորդի դիզայնով։ 
 

 

Ծածկագիր. BOTR20190131002 
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Պերուական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է օրգանական բամբակյա ձեռագործ թելերի 
արտահանման ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Պերուական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է օրգանական բամբակից ձեռագործ թելերի 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում։ Սա էթիկական 
բիզնես է, և այս ընկերությունն արտադրում է ամենօրյա, բնական, դիմացկուն արտադրանք և  
ունի սոցիալական պատասխանատվություն, քանի որ համապատասխանում է միջազգային 
տոնավաճառների ազատ առևտրի փորձին։ 

 

Ծածկագիր. BOPE20180904001 
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Պերուական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  կանանց, երեխաների, նորածինների 
համար նախատեսված ներքնազգեստների արտադրության ոլորտում, փնտրում է  

դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում։ 

 

Պերուական ընկերությունը, որը փորձ ունի կանանց, երեխաների, նորածինների համար 
նախատեսված ներքնազգեստների արտադրության ոլորտում, փնտրում է առևտրային 
գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր Եվրոպայում՝ իր 
արտադրանքը նոր շուկա հանելու համար։ Ապրանքները 100% բամբակյա են։  

 

Ծածկագիր. BOPE20181210001 

 

Ուկրաինական ընկերությունն առաջարկում է եզակի հագուստներ բնական կտորից՝ 
տարածման կամ առևտրային ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2014 թվականին, բարձրորակ հագուստի 
արտադրող է՝ հնաոճ դիզայնով և աքսեսուարներով։ Ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և վաճառքի ներկայացուցիչներ, հատկապես՝ Եվրոպայում և Մերձավոր 
Արևելքում։ Ընկերությունն ունի կտրման և կարի ծառայություններ՝ պատվերով հագուստ 
արտադրելու համար կոնկրետ պահանջներ իրականացնելու նպատակով: 

 Ծածկագիր. BOUA20190213001 
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Իտալական նորաձևության բրենդն արտադրում է նորաձև հագուստ կանանց համար և փնտրում 
է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր և առևտրային գործակալության 

համաձայնագրեր օտարերկրյա գործընկերների հետ 

 

Իտալական նորաձևության բրենդը, որն արտադրում է հագուստ նորաձև կանանց համար, 
փնտրում է միջազգային համագործակցություն գործակալների և դիստրիբյուտորների հետ՝ 
հաստատելու համար առևտրային կամ տարածման համաձայնագրեր՝ ընդլայնելու համար իր 
նոր ապրանքանիշն արտերկրում։ Ընկերությունը նաև փնտրում է գործընկեր՝ գնահատելու 
համար բրենդի ձեռքբերման և լիցենզավորման համաձայնագրերը։ Թիմը բաղկացած է 2 
երիտասարդ դիզայներներից, որոնք գտնվում են Իտալիայում, ովքեր կարող են ստեղծել և 
նախագծել կանանց հագուստներ հիանալի նախշերով, դիզայնով և իտալական ոճով։  

Ծածկագիր. BOIT20180220001 
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Տեքստիլ արտադրող իսպանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տեքստիլ 
ապրանքների արտադրության և տարածման ոլորտում, փնտրում է գործակալներ և 

դիստրիբյուտորներ 

Իսպանական ընտանեկան արհեստագործական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 
Պոլենսիայում (Մալյորկա) 1854 թվականին և մասնագիտացած է տիպիկ մալյորական 
գործվածքի ոլորտում, արտադրում է եզակի կտորեղենից կարվող սփռոցներ, բարձեր, 
անկողնային ծածկոցներ, կոշիկ, աքսեսուարներ և հագուստներ: Ընկերությունը տարիներ 
շարունակ զբաղվել է տարածմամբ, ներմուծմամբ/արտահանմամբ և այժմ փնտրում է 
առևտրային գործակալության համաձայնագրեր, ինչպես նաև տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր. BOIT20180220001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն փնտրում է հողաթափ արտադրող 

Ֆրանսիայում տեղակայված փորձառու ընկերությունը փնտրում  է ցածր գին ունեցող 
հողաթափերի մատակարար և առաջարկում է արտադրական համաձայնագրեր այն 
ընկերությանը, ով կմատակարարի մեծ ծավալների արտադրանք։ 

Ծածկագիր. BRFR20180516001 

 

Երեխաների համար նախատեսված լեհական կոշիկի խանութը փնտրում է   եվրոպական 
չափսերով երեխաների բարձրորակ կոշիկի հուսալի արտադրող 

Լեհական կոշիկի խանութն առաջարկում է երեխաների կոշիկ և փնտրում է բարձրորակ 
կոշիկի հուսալի արտադրող։ Խանութը փնտրում է կոշիկ արտադրողներ, ովքեր 
կմատակարարեն միայն բնական կաշվից կոշիկներ։ Կոշիկի խանութը արդիական 
ձևավորված խանութ է, ունի փոքր քաղաքի տեսք՝ նախատեսված երեխաների համար։ Այդ 
կախարդական քաղաքում, որը ինտերակտիվ տներից է բաղկացած, կան շատ 
հետաքրքրություններ երեխաների համար, իսկ ծնողները կարող են գնել իրենց երազանքի 
կոշիկը իրենց երեխաների համար։  

Ծածկագիր. BRPL20180119001 

 

Ավստրիական սկսնակ ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո 

Ավստրիական սկսնակ ընկերությունը գործում է ձյան սպորտաձևերի և էքստերիերի 
հանդերձանքի կրեատիվ և ֆունկցիոնալ դիզայնի ոլորտում։ Ընկերությունը ստեղծում է ձյան 
սպորտաձևերի համար նախատեսված հանդերձանք և փողոցային հանդերձանք՝ միավորելով 
սպորտային ֆունկցիոնալությունը փողոցային նորաձևության դիզայնի հետ։Նորարարական 
դիզայներական ընկերությունը փնտրում է  կտոր և հանդերձանք արտադրողներ 
(ամբողջական հանդերձանք)՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 
նպատակով։  

Ծածկագիր. BRAT20181220001 
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Շինարարություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Գերմանական ՓՄՁ-ն փնտրում է  միջազգային ծրագրի գործընկերներ 

Գերմանական ՓՄՁ-ն, որը գործում է իբրև փորձագետ շինությունների պաշտպանության և 
վերանորոգման ոլորտում, գրանցված է Գերմանիայում իբրև հասարակության կողմից 
նշանակված և երդվյալ փորձագետ և փնտրում է միջազգային ծրագրի գործընկերներ։ 
Ընկերությունն առաջարկում է շինարարական վնասվածքների և դեֆեկտների գնահատում, 
ինչպես նաև դրանց պատշաճ վերանորոգում ՝ որպես ծառայություն։ ՓՄՁ-ն 
հավատարմագրված է ամբողջ Եվրոպայում իրականացվող ծրագրերի համար։ Թիրախային 
համագործակցությունը կարող է լինել ծառայությունների մատուցման համաձայնագիրը։   
 

Ծածկագիր.   BODE20181029001 
 

 
Պորտուգալական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ արտադրական կամ 

ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո 
 

Պորտուգալական ընկերությունը Ավեիրոյից, որը գործում է շինարարության կամ ճշգրիտ 
ինժեներիայի, եռակցման, էլեկտրամեխանիկական մոնտաժի, շահագործման, ինչպես նաև 
տարբեր արդյունաբերական տեխնոլոգիաների ոլորտում, խստորեն համապատասխանում է 
մեխանիկական, էլեկտրամեխանիկական, օդաճնշական և հիդրավլիկ պահանջներին, 
փնտրում է օտարերկյա գործընկերներ՝ արտադրական կամ ծառայությունների մատուցման 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր.  BOPT20190308005 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է ապրանքներ պողպատից, փնտրում է 
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դիստրիբյուտորներ կամ առևտրային գործակալներ  

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է մետաղական ապրանքներ և առաջարկում 
է մետաղագործական ծառայություններ 2007 թվականից, առաջարկում է սողանների, հարթ 
տափողակների, մոնտաժային անկյունների, ինչպես նաև թիթեղների, դռան բռնակների, 
ծխնիների, մեքենաների ուղեկալների լայն տեսականի։ Ընկերությունը փնտրում է 
տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

 Ծածկագիր. BOUA20181101007 

Ուկրաինական սկսնակ ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ և 
գործակալներ 

Ուկրաինական սկսնակ  ընկերությունը, որը տեղակայված է Կիևում, արտադրում է  
մատչելի, հեշտ տեղադրվող մայրական կաթով կերակրելու համար նախատեսված 
սենյակներ՝ գրասենյակների և հասարակական վայրերի համար։ Էրգոնոմիկ լակտացիոն 
մոդուլները խնայում են տարածք, ժամանակ և փող B2B հաճախորդների համար: 
Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալներ և տարածման համաձայնագրեր՝ իրենց 
արտադրանքը առաջմղելու համար։  

 Ծածկագիր.  BOUA20190209001 

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է ներկեր, արծնապակի և լաքեր, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ կամ գործակալներ իր լայն տեսականու համար։ 

Իսպանական ընկերությունը, որն ունի ավելի, քան 100 տարվա փորձ և զբաղվում է ներկերի, 
արծնի, լաքերի արտադրությամբ, փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ։ 
Ընկերությունն առաջարկում է իր ապրանքների լայն պորտֆելը մի քանի դասակարգերում՝ 
դեկորացիաներ, ֆասադներ, ջրամեկուսացում, արդյունաբերական գիծ` կոռոզիայի և 
հատակների մասնագիտացման գծով հավաստագրերով, ինչպես նաև տենդոմետրիկ 
լուծումներ։ 

Ծածկագիր.  BOES20190208001 

 

Թուրքական ընկերությունը, որը գործում է ապակյա խճանկարների արտադրության ոլորտում, 
փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։  

Ընկերությունը հիմնադրվել է 1998 թվականին  Ադրիանապոլիսում և մասնագիտացած է 
բարձրորակ ապակյա խճանկարների արտադրության ոլորտում։ Ապակյա խճանկարները, 
որոնք ընկերությունն արտադրում է, նախատեսված են էքստերիերի, ինտերիերի 
երեսպատման աշխատանքների համար, շատ ճկուն են, դեկորատիվ են և կարող են 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

կիրառվել մի շարք  տեղերում։ Ընկերությունը փնտրում է բիզնես գործընկերներ՝ իր 
ապրանքները տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո եվրոպական շուկայում 
խթանելու, վաճառելու և/կամ տարածելու նպատակով։ 

Ծածկագիր.  BOTR20190207001 

 

Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է էքսկլյուզիվ տարածում և առևտրային 
գործակալություններ 

Եվրոպական առաջատար ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ հարմարեցվող, 
դուրս ելնող տաղավարներ, «պատրաստված է Ֆրանսիայում» սերտիֆիկատը կրող միակ 
ընկերությունն է այդ ոլորտում։ Ընկերության նպատակն է ընդլայնել իր եզակի արտադրանքի 
վաճառքն արտերկրում․ իր արտադրանքով այն տարբերվում է ներմուծվողից և 
առանձնացվում է այլ արտադրողներից։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ 
երկարատև համագործակցություն, էքսկլուզիվ տարածում և առևտրային գործակալության 
համաձայնագրեր հաստատելու, ինչպես նաև յուրաքանչյուր հաճախորդին բարձրորակ 
արտադրանք և ծառայություններ տրամադրելու համար։ 

Ծածկագիր.  BOFR20181016001 

 

Ջերմային և սանիտարական  սարքավորումների փորձառու դիստրիբյուտորը փնտրում է 
փականներ և մարտկոցներ  

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է շինանյութերի, պողպատե 
խողովակաշարերի և ջերմային ու սանիտարական  սարքավորումների տարածման 
ոլորտում, փնտրում է ջրի փականների և մարտկոցների մատակարարներ։ 

Ծածկագիր.    BRRO20190225001 

Շինանյութերի փորձառու դիստրիբյուտորը հետաքրքրված է ձեռքի գործիքներով և 
պոլիուրեթանային փրփուրով 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է շինանյութերի տարածման ոլորտում, 
ցանկանում է  ընդլայնել իր պորտֆելը և որպես դիստրիբյուտոր փնտրում է ձեռքի գործիքներ 
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[Eurostars2 Project] Անգլերենի բանակցային ուսուցման հարթակ ամպային տեխնոլոգիաների 
վրա հիմնված 

Հարավ-կորեական ՓՄՁ-ն փնտրում է գիտահետազոտական գործընկերներ՝ մշակելու համար 
համակարգչային ծրագիր, որը  նախատեսված կլինի անգլերենով ուսուցման և բիզնես 
բանակցությունների խորհրդատվության համար։ Առաջարկը կներկայացվի Eurostars2 
մրցույթին (մրցույթի վերջնաժամկետն է․ 2019 թ․-ի սեպտեմբերի 15-ը)։ ՓՄՁ-ն փնտրում է 
գործընկերներ՝ էլեկտրոնային ուսուցման, ինչպես նաև բանակցային փաստաթղթերի 
կառավարման համակարգում աշխատելու, ինչպես նաև ծառայությունների առևտրայնացմանն 
ուղղված բիզնես մոդելների  մշակման համար։ 

Ծածկագիր. RDKR20190319001 

և պոլիուրեթենային փրփուր՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր.   BRRO20190123001 

Բելգիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մետաղական զոդման և շինարարական 
աշխատանքներում, փնտրում է արտադրող 

Բելգիական ընկերությունը, որը նախագծում և արտադրում է մետաղական 
կոնստրուկցիաներ, ունի մի շարք ապրանքատեսակներ (աստիճաններ, ռելսեր, 
(ավտոմատացված) դարպասներ, ցանկապատեր...)՝ նախատեսված ընկերությունների և 
անհատների կողմից օգտագործման համար։ Ընկերությունը ցանկանում է գտնել գործընկեր՝ 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր.  BRBE20181005001 
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H2020 ծրագրային ապահովման հարթակին ուղղված ծրագիր, ձեռնարկություններում 
խարդախության հայտնաբերման հասանելիության ապահովում՝ իրենց ERP 

(Ձեռնարկությունների ռեսուրսների պլանավորման) համակարգում –Կոնսորցիումը փնտրում է 
ծրագրային ընկերություններ հաճախորդ ՓՄՁ-ների բազայով։ 

Կիրառական գիտությունների գերմանական համալսարանը ներկայացնելու է առաջարկ  
H2020 ծրագիր՝ SU‐DS03‐2019‐2020 մրցույթի ներքո։  Ծրագրի նպատակն է մշակել ծրագրային 
հարթակ, որը միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություններին հնարավորություն կտա իրենց ERP 
համակարգում հայտնաբերել խարդախությունը։ ERP ծրագրային ապահովման 
ընկերություններ են որոնվում իբրև ծրագրի գործընկերներ՝ այս տեխնոլոգիայի ոլորտում 
փորձաքննություն, ինչպես նաև հաճախորդի կարիքներից բխող գործառույթների և 
շուկայական ներուժի վերաբերյալ գիտելիքներ տրամադրելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. RDDE20190312001 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռումինական  ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պատվերով ծրագրային լուծումների 
ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ՝ ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պատվերով ծրագրերի մշակման  և 
ավտոմատացման լուծումների ոլորտում, մասնագիտացած է նաև  տարբեր ոլորտներում 
գործող ընկերությունների համար տվյալների բազայի, բջջային հավելվածների և վեբ-կայքերի 
ոլորտում։ Ընկերությունը ծածկում է ծրագրերի մշակման ամբողջ ցիկլը, ներառյալ` 
կառուցվածքը, նախագծումը, իրագործումը և հետագա աջակցման ծառայությունները։ 
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Ռումինական ընկերությունը հետաքրքրված է ծառայությունների  մատուցման  
համաձայնագրի ներքո միջազգային բիզնես գործընկերների հետ համագործակցությամբ։ 

Ծածկագիր. BORO20190218001 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից առաջարկում է ծրագիր՝ լիցենզային 
համաձայնագրի ներքո 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը գտնվում է Լոնդոնում, գործում է 
ուսուցողական տեխնոլոգիաների ոլորտում: Ընկերությունն առաջարկում է ծրագիր՝ 
միջոցառումներ կազմակերպող ընկերություններին, որը հնարավորություն է տալիս 
PowerPoint ներկայացումները փոխարկել լսարանի հետ ինտերակտիվ երկխոսությունների։ 
Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս միջոցառումների կազմակերպիչներին ներգրավվել 
լսարան՝ առանց որևէ  օգտանվան և ծածկագրի։ Այս ծրագիրը լսարանի ձեռքի սարքերը 
վերածում է  ակտիվի՝ միջոցառման ժամանակ օգտագործելու նպատակով։ Ընկերությունը 
փնտրում է երկարատև գործընկերների՝ լիցենզային համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցությամբ։  

Ծածկագիր. BOUK20181219001 

Բելգիական ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալություն կամ լիցենզային 
համաձայնագիր կանխատեսող վերլուծական ծրագրային արտադրանքի համար 

 

Բելգիական ընկերությունը ընդլայնված ձևով մասնագիտացած է արդյունաբերության մեջ 
արհեստական ինտելեկտի կիրառմամբ։ Ընկերությունն ունի իր 2 ծրագրերը՝ մեկը դա  
արդյունաբերության մեջ կանխատեսող մոդելների ստեղծումն ու տեղակայումն է, մյուսը 
նախատեսված է  մեքենաների, արտադրական գծերի և կոմունալ ծառայությունների 
տվյալների չկատարված անոմալիաների հայտնաբերման համար: Ընկերությունը փնտրում է 
առևտրային գործընկերներ ողջ աշխարհում, ովքեր կարող են ներկայացնել և վաճառել այդ 
ծրագրերը և ասոցացվող ծառայությունները։ Համագործակցություն հնարավոր է լիցենզային 
կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BOBE20190123001 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Հունական ՓՄՁ-ն փնտրում է համագործակցություն ապարատային և ծրագրային մշակողների 
հետ՝ աութսորսինգի համաձայնագրի ներքո 

Հունական ՓՄՁ-ն առաջարկում է նորարարական թվային լուծումներ (միասնական կապի, 
ցանցի և ամպային հաշվարկի լուծումներ) իբրև անկախ ծառայությունների մատուցող։ Այն 
ստեղծում է կայուն ենթակառուցվածք, որը հիմնված է թվային ռազմավարության վրա, 
շարժականությունից մինչ տվյալների վերլուծություն և ավտոմատացում։ Ընկերությունն 
այժմ փնտրում է համագործակցություն այն ընկերությունների հետ, որոնք ստեղծում են 
ծրագրեր, հարթակներ, ապարատներ՝ աութսորսինգային համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. BRGR20190227001 

Հոլանդական ընկերությունը փնտրում է ՏՏ արտադրողներ՝ առևտրային գործակալության կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո  

Բիզնեսի մշակման ոլորտում գործող ընկերությունը փնտրում է նորարարական ՏՏ 
արտադրողներ, ովքեր գործընկերներ են որոնում նոր շուկաներ մուտք գործելու նպատակով։ 
Ընկերությունն առաջարկում է հուսալի գործընկերների ցանց՝ արագ ընդլայնելու համար ՏՏ 
արտադրողների բիզնեսը՝ խթանելով վաճառքը բրենդի ճանաչելիության արդյունքում։ 
Հոլանդական ընկերությունն արագացնում է նոր արտադրանքի մուտքը ժամանակակից 
շուկա և առաջարկում է համագործակցություն՝ առևտրային գործակալության կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

Ծածկագիր. BRNL20190109001 

Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
 

Պերուական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է Պերուում առկա տեղական բույսերից 
ստացվող կոսմետիկայի արտադրության և առևտրայնացման ոլորտում, փնտրում է 
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դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում  

Պերուական ընկերությունը, որը փորձ ունի տեղական բույսերից, ինչպես օրինակ՝ 
ունգուրահուեյից, ժոժոբայից, վաղենակից, կորթինից  կոսմետիկ արտադրանքի 
արտադրության և տարածման  ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում՝ իր 
բարձրորակ ապրանքների համար երկարատև համագործակցություն հաստատելու 
նպատակով։  

Ծածկագիր. BOPE20180731001 

 

Ֆրանսիական ընկերությունն իր հայտնի օծանելիքի բրենդով, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  օծանելիքի մշակման, արտադրության 
և վաճառքի ոլորտում և ոգեշնչված է Ֆրանսիական Ռիվիերա «Լազուրե ափ»-ով, առաջին 
օծանելիքն արտադրել է 1947 թվականին։ Այն ունի տեղական երկար պատմություն և հայտնի 
բրենդ։Ընկերությունը փնտրում է երկարատև համագործակցություն՝ հուսալի 
դիստրիբյուտորների հետ։  

Ծածկագիր. BOFR20190212001 

 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որն արտադրում է մասնագիտացած կոսմետիկա և խնամքի 
սարքավորումներ գեղեցկության և էսթետիկ կենտրոնների համար, փնտրում է 

գործընկերներ 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը նախագծում և արտադրում է սարքավորումներ խնամքի 
և գեղեցկության համար, փնտրում է բիզնես գործընկերներ օտարերկրյա շուկաներում՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի կամ առևտրային համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով:                              

Ծածկագիր. BOFR20181115001 
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Առողջապահություն 
 

  

 

                               

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բուսական էքստրակտ, դիետիկ, սննդային և կերային հավելումներ արտադրող բուլղարական 
ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Բուլղարական ընկերությունը, սկսած 1999 թվականից, արտադրում է բուսական էքստրակտ, 
դիետիկ, սննդային և կերային հավելումներ։ Ընկերությունն ունի փակ արտադրական ցիկլ՝ 
ապահովելու իր ապրանքների տեխնոլոգիական և վերլուծական վերահսկողությունը, նաև 
կարող է առաջարկել լայն արտադրանքի տեսականի: Լավ հաստատված լինելով շուկայում, 
ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել ԵՄ և դրանից դուրս գտնվող 
դիստրիբյուտորների հետ։  

 Ծածկագիր. BOBG20180614001 
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Կիպրոսյան արտադրական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ բժշկական 
ապրանքներին հարակից ապրանքների ոլորտում  

Կիպրոսյան ընկերությունը, որն արտադրում է բժշկական ապրանքներին հարակից 
ապրանքներ և սարքավորումներ, փնտրում է տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրեր։ Հնարավոր դիստրիբյուտորները պետք է տարածեն ընկերության 
ապրանքներն իրենց երկրներում։ 

Ծածկագիր. BOCY20190212001 

Հունգարական ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել առևտրային գործակալության և 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո  

Հունգարական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է մարդկանց և կենդանիների համար 
նախատեսված բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական, ձեռքի գործիքների 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործքիներ մարդկանց և կենդանիների համար և 
փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ առևտրային գործակալության կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

Ծածկագիր. BOHU20180122001 
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Առողջապահական ընկերությունը Բոսնիա և Հերցոգովինայից փնտրում է ներդրողներ՝  իր 
եզակի աչքի կաթիլների համար նախատեսված արտադրանքի համար 

Գյուտարարը Բոսնիա և Հերցեգովինայից, այս սարքավորման կիրառողն է արդեն ավելի քան 5 
տարի և առանց դրա,  չէր կարող կիրառել աչքի կաթիլները, քանի որ ձեռքերում դող ունի։ Սա 
տեխնոլոգիապես ամբողջովին նորարարություն է, և այն պատենտավորված է Բոսնիա և 
Հերցեգովինայի պատենտավորման գրասենյակում։ Ընկերությունը փնտրում է ներդրող 
գործընկերներ նորարարության բարելավման և արտադրության համար՝ ֆինանսական 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. BOBA20171226001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Միացյալ Թագավորությունում հիմնված ՓՄՁ-ն փնտրում է արտադրողներ՝ իր 
ֆունկցիոնալիզացված ոչ մետաղական նանոմասնիկների համար  

Միացյալ Թագավորությունում հիմնված ՓՄՁ-ն մշակում է մի շարք ֆունկցիոնալիզացված, ոչ 
մետաղական նանոմասնիկներ ուժեղացված հատկություններով, որոնք կարող են փոխարինել 
մետաղականներին ավելի ցածր գնով։ ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկեր՝ այս նանոմասնիկները 
բժշկական ոլորտի ապարատների համար արտադրելու համար։ Համագործակցությունը կլինի 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո։  

Ծածկագիր. BRUK20190228001 
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Այլ ոլորտներ 
 

 

 

 
 
 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
 

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է վինտաժային, ռետրո և  արդյունաբերական 
լուսավորման կախովի լուսատուներ, փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ 

Իսպանական ընկերությունն արտադրում է վինտաժային կախովի լամպեր։ Լույսերը 
պատրաստված են որակյալ մետաղից, որոշակի օրիգինալ  հարթերեսով, ինչպես օրինակ՝ 
օքսիդ, սև, պղնձի և արույրի ձուլակտորեր՝ նախատեսված տների, բարերի, ռեստորանների, 
հյուրանոցների և խանութների դեկորացիայի համար։ Ընկերությունն այժմ փորձում է նոր 
շուկաներ մուտք գործել Իսպանիայից դուրս և փնտրում է օտարերկրյա առևտրային 
գործակալներ և դիստրիբյուտորներ։  

Ծածկագիր. BOES20181126001 

Բոսնիական ընկերությունը փնտրում է արտադրական, կոմերցիոն գործակալության  կամ 
ենթապայմանագրային համաձայնագրեր 

Բոսնիական ընկերությունը, որն առաջարկում է տարբեր պլաստիկ ապրանքներ 
ավտոմոբիլային արդյունաբերության, ծաղկաբուծության, շինարարության ոլորտների, նաև՝ 
տնային տնտեսությունների և գովազդային արդյունաբերության համար, ցանկանում է 
համագործակցել հնարավոր գործընկերների հետ՝ առևտրային գործակալության, 
արտադրական կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունն ունի 30 
տարվա փորձ պլաստմասսե արտադրանքի ձուլման ոլորտում։ Ունենալով իր արտադրական 
կարողություններն արտադրական մոդուլների համար, ընկերությունը կարող է արտադրել 
ապրանքներ հաճախորդի պահանջներին համապատասխան։   

Ծածկագիր. BOBA20180220002 
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Լեհական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ իր արտադրանքը վաճառելու համար 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է բյուրեղապակյա և ապակյա հաղթանշաններ, 
սպորտային մեդալներ և գավաթներ, փնտրում է ընկերություններ, ովքեր կարող են աջակցել 
իբրև դիստրիբյուտոր։ 

Ծածկագիր. BOPL20170112003 

Լազերային սարքավորում արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է գործընկեր՝ 
ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո 

Ռուսական ընկերությունը, որն աշխատում է լազերային սարքավորումների, արագ 
նախատիպավորման և 3D սկանավորման համար երկրաչափական հսկողության 
համակարգերի մշակման և արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործընկեր՝ 
ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 
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Ծածկագիր. BORU20180222003 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է ավտոմեքենայի թափարգելներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է ավտոմեքենայի թափարգելներ՝ տարբեր 
բրենդների մեքենաների համար, փնտրում է մեծածախ վաճառողներ և առևտրային 
գործակալներ, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել և վերավաճառառել ընկերության 
ապրանքները՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

Ծածկագիր. BORU20180222004 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է փաթեթավորում իր արտադրանքի համար՝ 
ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո։  

Դինամիկ ձևով աճող լեհական ընկերությունը  հարավ-արևմտյան Լեհաստանից, որը 
գործում է բնական կոսմետիկայի արտադրության ոլորտում, փնտրում է իր արտադրանքի 
համար փաթեթավորում արտադրողներ։ Հնարավոր գործընկերը պետք է կարողանա ըստ 
տրված ցուցումների արտադրել բարձրորակ փաթեթավորում համաձայնեցված քանակի։ 
Գործընկերությունը հնարավոր է ծառայությունների կամ արտադրական համաձայնագրերի 
ներքո։  

Ծածկագիր. BRPL20190204001 

Սլովենական ընկերությունը փնտրում է պլաստիկ պատյան արտադրող  

Սլովենական ընկերությունը, որը գործում է առողջապահության արդյունաբերության 
ոլորտում, մշակել է արտադրանք, որը նախատեսված է դաստակի մերսման համար, ինչն 
օգնում է մեղմել համակարգչային երկարատև աշխատանքի հետևանքով առաջացած ձեռքի 
ցավը կամ կարփալ թունելի սինդրոմը։ Սարքավորումը մերսում է կիրառողի դաստակը, մինչ 
նա պահում է համակարգչի մկնիկը և խոչընդոտում է ճնշումը և հետագա ցավը։ 
Ընկերությունը փնտրում է դրանց համար պլաստիկ պատյան արտադրողներ՝ արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

Ծածկագիր. BRSI20190228001 

Լյուքսեմբուրգյան ընկերությունը փնտրում է ընկերություններ, որոնք մասնագիտացած են 
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փաթեթավորման և տպագրության ոլորտում 

Լյուքսեմբուրգյան ընկերությունը, որն արտադրում է խորտիկների փաթեթավորման նոր 
ձևեր, որը պետք է կիրառվի մատուցվող շշի խցանի շուրջ, փնտրում է փաթեթավորման 
փայլաթիթեղներ, ստվարաթղթից տուփեր և տպագրական գովազդային նյութեր։ 
Ընկերությունը հետաքրքրված է արտադրական, աութսորսինգային և ծառայությունների 
մատուցման համաձայնագրերով։ 

Ծածկագիր. BRLU20190221001 

Պահեստավորող և առևտրային ընկերությունը Չեխիայից, փնտրում է ապրանքներ չեխական 
շուկայում տարածելու նպատակով։  

Չեխական ընկերությունը Օլոմոուց տարածաշրջանից, աշխատում է պահեստավորման և 
առևտրի ոլորտում և փնտրում է գործընկեր՝ չեխական  շուկայում ներկայացնելու համար։ 
Ընկերությունը փնտրում է ապրանք, որը կարող է տարածվել առևտրային կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ Չեխական գործընկերը կարող է ապահովել․ 

- ապրանքների պահեստավորում և տարածում 

- չեխական շուկայում ապրանքների տարածում 

- օտարերկրյա գործընկերոջ բիզնեսի ներկայացում չեխական շուկայում։ 

Ծածկագիր. BRCZ20190131001 

Գերմանական ընկերությունը, որը գործում է խոտաբույսերի և համեմունքների 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր  

Գերմանական ՓՄՁ-ն, որը գործում է սննդի ոլորտում և մասնագիտացած է համեմունքների և 
համեմունքների խառնուրդների արտադրության ոլորտում, փնտրում է համեմունքներ և 
խոտաբույսեր արտադրողների։ Ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր։ 
Ապրանքները պետք է լինեն բարձրորակ և բիոսերտիֆիկացված։ Ընկերությունը փնտրում է 
արտադրական համաձայնագրեր։  

Ծածկագիր. BRDE20190206002 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 
 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Կաթի մեջ սոմատիկ բջջի սահմանման սարքը․ հետազոտական ինստիտուտը մշակել է 
ունիվերսալ սարքավորում, որը չափում է հեղուկների խառնուրդը և փնտրում է համատեղ 

ձեռնարկության, արտադրական կամ տեխնիկական համաձայնագրեր 

Սլովակյան հետազոտական ինստիտուտը մշակել է նորարարական սարքավորում, որը 
որոշում է սոմատիկ բջիջների քանակը կաթի մեջ՝ կաթնաթթվության փոփոխության հիման 
վրա։ Սարքը շատ բազմակողմանի է և կիրառելի է ոչ միայն անասնաբուժության մեջ, այլ կարող 
է  չափել այլ հեղուկների մածուցիկությունը կիրառվելով տարբեր ոլորտներում։ Հետազոտական 
ինստիտուտը փնտրում է բիզնես գործընկերներ համագործակցելու համար համատեղ 
ձեռնարկության, արտադրական կամ տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրերի 
ներքո։  

Ծածկագիր. TOSK20190304001 

Սլովակյան հետազոտական ինստիտուտը մշակել է նոր, բարձր էֆեկտիվություն ունեցող 
սարքավորում և փնտրում է համագործակցություն  

Լավ հաստատված սլովակյան հետազոտական ինստիտուտը մշակել է նոր, բարձր 
էֆեկտիվություն ունեցող սարքավորում, որը կիրառում է մագնիսական դաշտ՝ մարելու համար 
տատանումները և միաժամանակ կրճատելու համար համակարգի բնական հաճախությունը: 
Սարքավորումը կարող է կիրառվել ցանկացած տեղ՝ նվազեցնելու համար տատանման 
փոխանցումը շրջակա միջավայրին և դրանով նվազեցնել աղմուկը: Նախընտրելի 
համագործակցությունը կլինի լիցենզիոն կամ ֆինանսական համաձայնագրերի ներքո։ 

 Ծածկագիր. TOSK20190225001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Գործընկեր է որոնվում գյուղատնտեսական Սմարթ-ֆերմայի համակարգի տեխնոլոգիայի 
մշակման և ռոբոտաշինության  ինժեներիայի ծրագրի ոլորտում 

Կորեական ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ՝ գյուղատնտեսության համար նախատեսված 
տեխնոլոգիայի և IoT համակարգերի ոլորտում։ Մշակումը ընթացիկ փուլում է,  և 
ընկերությունը հետաքրքրված է ռոբոտաշինությամբ և գյուղատնտեսության 
արդյունաբերական ոլորտով։  Գործընկերներ են որոնվում այն ընկերություններից և 
հետազոտական ինստիտուտներից, որոնք մասնագիտացած են ռոբոտաշինության և 
գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Համագործակցությունը կարող է լինել 
մի քանի տիպի․ հետազոտական, տեխնիկական և առևտրային։ 

Ծածկագիր. TRKR20190304001 

Իսպանական հետազոտական կազմակերպությունը փնտրում է պլաստիկ /մետաղական/ 
փրփուրի/կոմպոզիտային նյութերի բարձր լարման արագության բնութագրման համար 

նախատեսված թեստավորման խցիկ ։  

Իսպանական տեխնոլոգիական կենտրոնը, որը գործում է տրանսպորտի և էներգիայի ոլորտի 
համար լուծումների ոլորտում, փնտրում է թեստավորման նյութեր տրամադրող։ Որոնվող 
արտադրանքը հանդիսանում է servo հիդրավլիկ բարձր լարման արագության թեստավորման 
համակարգ, պահանջվող պատուհանով, որը թույլ է տալիս որոշել դեֆորմացվածությունը 
թվային չափման պատկերով և օպցիոնալ միացված կլիմայական խցով։ Այս նոր միջոցի 
նպատակն է՝ ընդլայնել կենտոնի գիտական և հետազոտական հնարավորությունները։ 
Ընկերությունը փնտրում  է ծառայությունների մատուցման և առևտրային 
համագործակցության համաձայնագրեր՝ տեխնիկական աջակցությամբ։       

Ծածկագիր. TRES20190307001 
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Եվրոպական 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  և 2019 թ․ -ի մայիս, հունիս  ամսիսների ընթացքում 
կազմակերպվող միջոցառումները: 
 

 

 

 

Մայիս 

21/05/2019 eHealth Match 2019                                                                                                                        

Գյոթեբորգ (Շվեդիա)  

Այս միջոցառումը եզակի և արդյունավետ հնարավորություն է՝ զարգացնելու համար ձեր 

ցանցը և աշխարհի ամենանորարարական տարածաշրջաններում  նոր 

համագործակցություն հաստատելու համար։ 

https://ehealth-match-2019.b2match.io/   

 

21/05/2019 Enterprise Europe Network Brokerage Event at ICT Spring 2019 from 21 to 22 May 2019 in 

Luxembourg  (Լյուքսեմբուրգ) 

Այս միջոցառումը Եվրոպայի ամենամեծ և միջազգային առումով ընդլայնված 

տեղեկատվության-կապի-տեխնոլոգիաների ամենամեծ աշխատաժողովն է, որը 

հյուրընկալում է մեծ թվով միջազգային մասնակիցներ։Միջոցառումը նվիրված է վերջին 

համապատասխան թրենդներին ու նորարարական ուղղությունները ցուցադրելուն և 

ներկայացնելուն, նաև քննարկելու համար ազդեցությունը հասարակության և 

mailto:info@eenarmenia.am
https://ehealth-match-2019.b2match.io/
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Հունիս 

 

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` 

աշխատանքային ոլորտի վրա: 

www.ictspring.com   

 

06/03/2019 Brokerage event Innovat&Match 2019                                                                                     

Բոլոնիա (Իտալիա) 

R2B կուսումնասիրի լուծումները, որոնք կարող են առաջարկվել Արհեստական 

ինտելեկտի կողմից՝ կապված ամենակարևոր արտադրական համակարգերի հետ։ 

Innovat&Match 2019-ը կլինի ամենակարևոր գործիքը, որտեղ կհամապատասխանեն 

նորարարության առաջարկն ու պահանջարկը հետևյալ ոլորտներում․ 

- գյուղմթերք 

- կառուցապատում և շինարարություն 

- էներգիա և կայուն զարգացում 

- մշակութային և կրեատիվ արդյունաբերություն 

- բնական գիտություններ և առողջապահություն 

- ծառայությունների նորարարություն և մեծ տվյալներ 

- մեխանտրոնիկա և տրանսպորտ։ 

mailto:info@eenarmenia.am
http://www.ictspring.com/
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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: 

 
  

 

 

 

 

 

Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են: 

mailto:info@eenarmenia.am
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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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
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