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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 
 

Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է բանջարեղենային յուղ և արևածաղկի 
սերմերից գնդիկներ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ ԵՄ և ԵՄ-ից դուրս շուկաներում  

Ռումինական առաջատար ընկերություններից մեկը, որն արտադրում է ուտելի յուղ և 
երկրորդային արտադրանք, փնտրում է դիստրիբյուտորներ արտերկրում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01f61cc3-33b4-480e-b87f-12eef5c1beea  

   Ծածկագիր. BORO20190703001 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է 100%-անոց բնական կարագ ընդեղենից, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ, առևտրային գործակալներ կամ մասնավոր պիտակով 

գործընկերներ 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է 100%-անոց բնական կարագ ընդեղենից և 
սերմերից, կարող է առաջարկել ընդեղենի կարագի լայն տեսականի, որոնք բուսական են, 
առանց գլյուտենի, շաքարի, աղի, կոնսերվանտների, արմավի յուղի կամ սննդային 
հավելումների։ Ընկերությունը ցանկանում է նոր շուկա մուտք գործել և փնտրում է 
երկարատև համագործակցություն՝ տարածման ծառայությունների կամ առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունը  կարող է արտահանել իր 
ապրանքանիշի ներքո, ինչպես նաև մասնավոր պիտակով՝ արտադրական 
համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/892effba-7e94-4e93-bcb0-e504f23f5043       
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Ծածկագիր. BOLT20190616001 

 

Թխվածքաբլիթներ արտադրող մոլդովական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Մոլդովական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2002 թվականին, առաջարկում է 
քաղցրեղենի լայն տեսականի՝ վաֆլիներ, զեֆիր, շոկոլադե սալիկներ և թխվածքաբլիթներ: 
Ընկերությունը կարող է վաճառել ապրանքները ցանկացած երկրում՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5d0e22b-5418-4c52-aba8-602f69cfca03 

Ծածկագիր. BOMD20190305001 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է օրգանական մրգային գինիներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ  

Լեհական ընտանեկան ընկերությունն արտադրում է մրգային գինիներ մի քանի սերնդի 
համար, սկսած 1991 թ․-ից: Ընկերության առաքելությունն է՝ մշակել գյուղմթերք բարձրորակ 
մրգային գինիներ ստանալու համար։ Իր ապրանքների համար ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ բոլոր ԵՄ և ոչ ԵՄ երկրներոմ։ Համագործակցությունը կլինի 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերությունը կհաստատի 
համագործակցություն գինու խանութների, մեծածախ վաճառողների, ներմուծողների, 
ինչպես նաև ՀՈՌԵԿԱ (հյուրանոց-ռեստորան-սրճարան) ոլորտի գործընկերների հետ։ 

  https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0de71a15-0a38-45dc-941b-1ddbdc8ef7fe  

Ծածկագիր. BOPL20190614002 
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Հնդկա-հոլանդական ընկերությունը, որը զբաղվում է հնդկական համեմունքների, յուղերի, 
բնական և արհեստական համերի և բույրերի մեծածախ վաճառքով և արտադրությամբ, 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ և սնունդ արտադրողներ  

Ընկերությունը, որը գտնվում է Նիդերլանդներում, ունի արտադրական մասնաճյուղ 
Հնդկաստանում։ Այն գործում է B2B ներմուծում-արտահանում ողջ աշխարհում, բոլոր տիպի 
համեմունքների համար։ Իրենց շուկայի ընդլայնման համար ընկերությունն առաջարկում է 
կնքել տարածման համաձայնագրեր։ Ընկերությունը փնտրում է նաև արտադրական 
համաձայնագրեր՝ սննդմթերք արտադրողների հետ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa9303eb-88fe-4b70-99d9-6585b69b424e  

     Ծածկագիր. BOPL20180504001 

 

 

 
 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Ռումինական ընկերությունը փնտրում է ֆրանչայզ՝ քաղցրեղենի, պաղպաղակի, հրուշակեղենի 
և սուրճի առևտրով զբաղվելու նպատակով 

Ընկերությունը Ռումինիայից, որը գործում է մանրածախ առևտրի ոլորտում և սննդի կետերի, 
խանութների, խմիչքների և ծխախոտի խանութների միջոցով վաճառում է իր շոկոլադե 
արտադրանքը, ցանկանում է դիվերսիֆիկացնել իր գործունեությունը և ֆրանչայզինգի 
շրջանակներում համագործակցել քաղցրեղենի, պաղպաղակի, հրուշակեղենի, սուրճի 
ոլորտում, որոնք կարող է տարածել իր երկրում՝ համալրելով իր առկա արտադրական ցանցը։     

Ծածկագիր. BRRO20190603001 

 

Սննդամթերք  ներմուծող լեհական ընկերությունը փնտրում է թարմ մրգեր ու բանջարեղեններ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Լեհական ընկերությունը, որը զբաղվում է մի շարք մրգերի և բանջարեղենների ներմուծման և 
տարածման ոլորտում (օրինակ՝ նարինջ, բանան, կիվի,  մանդարին, խնձոր, սեխ, դեղձ, սալոր, 
խաղող, նեկտարին, լիմոն, սմբուկ, վարունգ և այլն, փնտրում է բոլոր տիպի մրգերի և 
բանջարեղենների մատակարարներ (հատկապե խաղող, դեղձ և նեկտարին), Եվրոպայից 
(հատկապես Հունաստանից) և այլ երկրներից՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66a26bbd-f9bd-4c8c-a818-ceb15ff29b77 

Ծածկագիր. BRPL20180716001 

Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66a26bbd-f9bd-4c8c-a818-ceb15ff29b77


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/ 

7 

 
 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Նորաձևության ոլորտում գործող լեհական ընկերությունն առաջարկում է դիզայներական և 
արտադրական ծառայություններ  

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է դիզայներական և արտադրական ծառայություններ։ 
Ծառայությունների պորտֆելը ներառում է՝ հագուստի նախագծում և մշակում, նմուշի 
արտադրություն, նախապատրաստական աշխատանքներ և արտադրության կառավարում։ 
Ընկերությունը կարող է նաև խորհուրդ տալ դիզայնի տեխնիկական ասպեկտի վերաբերյալ և 
աջակցել նախագծից մինչ արտադրություն։ Հաճախորդները ստանում են իրենց պահանջները 
բավարարող լուծումներ։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ դիզայնի ոլորտում՝ 
աութսորսինգի, արտադրական համաձայնագրերի, կամ ենթապայմանագրային 
համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d6b1086-8c43-4dcf-9f8a-712924376160  

 Ծածկագիր. BOPL20190703001 

 

Ռումինական ընկերությունն առաջարկում է կաշվե և/կամ տեքստիլից պայուսակների և այլնի 
արտադրություն իբրև արտադրող/ենթակապալառու 

 
Ընկերությունը, որը գտնվում է Ռումինիայում, ունի ռումինական կապիտալ։ Այն հիմնադրվել է 
1994 թվականին և սկսած այդ պահից կաշվե և տեքստիլից պայուսակներ և այլ փոքր 
պարագաներ՝ է արտադրում միջազգային ճանաչում ունեցող ընկերությունների համար։ Այդ 
ապրանքների թվում են՝ պայուսակներ, դրամապանակներ, ճամփորդական պարագաներ, 
թղթապանակներ և գոտիներ։ 
Ընկերությունը հետաքրքրված է նման ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող 
գործընկերներով և/կամ ցանկանում է աշխատել իբրև ենթակապալառու այլ ընկերությունների 
համար։ 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1128702c-28a9-48f7-ae90-efc2c844add9  

  Ծածկագիր. BORO20190417001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d6b1086-8c43-4dcf-9f8a-712924376160
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1128702c-28a9-48f7-ae90-efc2c844add9
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Լեհական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է բոդի-հագուստ վակումային և մարմնի համար 
նախատեսված թերապիայի համար, որոնք կիրառվում են գեղեցկության, սպա և էսթետիկ 
բժշկության ժամանակ, փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ։ Որոնվող գործընկերությունը 
երկարատև ծառայությունների մատուցման համաձայնագիրն է։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dee34fa1-fa45-4feb-b47b-6262d43487d4  

Ծածկագիր. BOPL20190613002 

 

Ավտոմեքենայի ներքնակներ արտադրող չեխական ընկերությունը փնտրում է գործակալներ՝ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Չեխական ընկերությունը, որն արտադրում է ավտոմեքենաների համար նախատեսված 
ներքնակներ, փնտրում է գործակալներ՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 
Այդ ներքնակներն արտադրվում են պատվերով և կարող են արտադրվել ցանկացած մեքենայի 
համար և ցանկացած չափսի։ Ներքնակները մարդկանց օգտագործման համար են և հարմար են 
հանգստի ու քնի ժամանակ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98e6a1ce-6ad3-42eb-8f46-7a9270da5e85  

 Ծածկագիր. BOCZ20190510001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Շների հագուստ արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ՝ 
տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո 

համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական  ձեռնարկությունը փորձ ունի շների հագուտի և աքսեսուարների արտադրության 
ոլորտում։ Ընկերությունն առաջարկում է ապրանքների լայն տեսականի՝ ամենօրյա/դրսի 
հագուստ, բժշկական հագուստ, շներին վարժեցնելու և մրցույթների հագուստ։Ընկերությունն 
այժմ ցանկանում է ընդլայնել իր պորտֆելը միջազգային ձեռնարկությունների հետ և հաստատել 
երկարատև համագործակցություն՝ տարածման կամ առևտրային ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/754a7dc1-7a3b-48ac-a7eb-ded7877fcc37      

 Ծածկագիր. BORO20190416001 

 

 

Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռումինական ձեռնարկությունը, որը մասնագիտացած է ներքնազգեստի արտադրության 
ոլորտում, առաջարկում է տղամարդկանց ներքնազգեստի լայն տեսականի (վարտիքներ, 
գիշերանոցներ, բոդի-գիշերանոցներ և այլն)։ Ավելին, ընկերությունն արտադրում է 
ներքնազգեստներ կանանց և երեխաների համար։ Ապրանքները լավ որակ ունեն և մրցունակ 
դիզայն։ Ընկերությունը հետաքրքրված է տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո համագործակցությամբ։     

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7157c840-590f-48a9-ae35-e712939b7ac8  

 Ծածկագիր. BORO20170717001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/754a7dc1-7a3b-48ac-a7eb-ded7877fcc37
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7157c840-590f-48a9-ae35-e712939b7ac8


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/ 

10 

 
 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հոլանդացի դիզայները, որը մասնագիտացած է ծալովի կոնստրուկցիաների և տեքստիլ 
ապրանքների ոլորտում, փնտրում է արտադրական գործընկերներ 

Հոլանդացի դիզայները, որը մասնագիտացած է ծալովի կոնստրուկցիաների և տեքստիլ 
ապրանքների ոլորտում, ունի Թագավորական արվեստների ակադեմիայի բակալավրի 
կոչում և վերջին տարիներին աշխատում է մի շարք ծրագրերում՝ կահույքի ոլորտից մինչ 
նորաձևության աքսեսուարներ։ Դիզայնը կարող է բնութագրվել որպես մինիմալիստական՝ 
խիստ անհատական բնույթի։ Աշխատանքի բնույթը կայանում է նրանում, որ համատեղվում 
են տեքստիլ նյութերը ծալովի կոնստրուկցիաների հետ։ ՓՄՁ-ն փնտրում է արտադրական 
գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։      

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/b6e05df8-3235-4a2b-8624-c8de61866213  

Ծածկագիր. BRNL20190516001 

Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ մատակարարման համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու նպատակով 

Չեխական ՓՄՁ-ն մշակել  և վաճառում է վարտիքներ հատուկ ժամանակահատվածի համար՝ 
ներծծվող նանոթելի շերտով։ Այժմ ընկերությունը փնտրում է պոլիմերային տեքստիլ 
արտադրող կամ մատակարար, ով կմատակարարի այս ներծծվող շերտի մի մասը՝ 
մատակարարման համաձայնագրի ներքո։ Տեքստիլի հիմնական փոփոխությունը 
խոնավությունը կլանելու հատկությունն է։ Տեքստիլը կարող է մատակարարվել 
գլանափաթեթներով և չի պահանջում հավելյալ մշակում կամ հարմարեցում 
մատակարարումից առաջ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e7eb098-217e-497c-b138-fafe25e6573a    

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/b6e05df8-3235-4a2b-8624-c8de61866213
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e7eb098-217e-497c-b138-fafe25e6573a
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Ծածկագիր. BRCZ20190522002 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Սլովենական ընկերությունն առաջարկում է արտադրություն, հավաքում և սպասարկում՝ 
բարձրորակ պոլիվինիլքլորիդե  և ալյումինե պատուհանների և դռների համար 

Սլովենական ընկերությունն առաջարկում է արտադրություն, հավաքում և սպասարկում՝ 
բարձրորակ պոլիվինիլքլորիդե  և ալյումինե պատուհանների և դռների համար և փնտրում է 
գործընկեր՝ ենթապայմանագրային և արտադրական համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ Ընկերությունը հետաքրքրված է նաև առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցությամբ։  

 
  Ծածկագիր.   BOSI20190627001 
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Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձրորակ պողպատե խողովակների 

արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ՝ առևտրային գործակալության կամ 
արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ուկրաինական ընկերությունն արտադրում է բարձրորակ, էլեկտրական եռակցմամբ արված 
կլոր կամ քառակուսի պողպատե խողովակներ, որոնք կիրառվում են շենքերում և 
շինություններում։ Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր վաճառքի աշխարհագրությունը 
և իրականացնել իր արտահանման պոտենցիալը։ Այդ իսկ պատճառով, այն փնտրում է 
գործընկերներ՝ առևտրային գործակալության կամ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 
երկարատև համագործակցություն հաստատելու նպատակով։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bace435-1819-48f1-b6ef-60176b1776f8  

Ծածկագիր.  BOUA20190424001 

Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ արտերկրում 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ռետինի վերամշակման ոլորտում, մշակել է 
ասֆալտի մոդիֆիկատոր՝ հարստացված ռետինե փոշով, որը կիրառվում է բիտումային 
խառնուրդների պարամետրերը բարելավելու համար։ Ապրանքը լեհական շուկայում 
գործածելուց հետո, ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ արտերկրում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca346fb1-cbd5-41a6-8714-b6a7d5855552  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bace435-1819-48f1-b6ef-60176b1776f8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca346fb1-cbd5-41a6-8714-b6a7d5855552
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Ծածկագիր. BOPL20190703003 

Մետաղագործական արդյունաբերության ոլորտում մասնագիտացած հունգարական 
ընկերությունը փնտրում է մետաղագործական ծառայություններ և գործընկերներ 

Մետաղագործության ոլորտում աշխատող հունգարական ՓՄՁ-ն առաջարկում է իր 
մետաղագործական ծառայությունները բիզնես գործընկերներին։ Ընկերության հիմնական 
գործունեությունը ներառում է՝ վերելակների, շարժասանդուղքների, մետաղյա թիթեղների 
մշակում, ինչպես նաև՝ արտադրական սարքավորումների դիզայն և արտադրություն։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր ցանկանում են բարձրորակ աշխատանք և 
փնտրում են երկարատև համագործակցություն՝ արտադրական կամ ենթապայմանագրային 
համաձայնագրերի ներքո։    

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1839d518-d561-49ff-a7ba-860b3da814c1  

 Ծածկագիր.  BOHU20190522001 

 

Ընկերությունն առաջարկում է լիցենզային համաձայնագրեր 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից մշակել է դինամիկ անլար մասսայի կշռման 
համակարգ, որը կարող է ինտեգրվել նոր և առկա  հոսքագծային համակարգերին՝ ավելի մեծ 
ճշգրտության և ծավալների փոխանցման համար։ Ընկերությունը ցանկանում է նոր շուկա 
մուտք գործել՝ ընդլայնվելով ողջ աշխարհում կամ արտոնագրելով իր մտավոր 
սեփականության օգտագործումը լիցենզային պայմանագրով կամ տարածման կամ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1839d518-d561-49ff-a7ba-860b3da814c1
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առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a26f5a7-7c82-4ee1-8c92-c4ff9c6ec6d3  

   Ծածկագիր.   BOUK20190702004 

Սլովենական ընկերությունը, որն արտադրում է պատուհաններ, մանսարդային 
պատուհաններ և շարժական պատեր, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային 

գործակալներ 

Սլովենական ընկերությունը, որն արտադրում է պատուհանների, մանսարդային 
պատուհանների և շարժական պատերի ոչ սերիական արտադրանք, առաջարկում է իր 
ապրանքները տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության 
համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9b903fe-f3f2-4fa6-9ab2-c20c23a8aaf4  

Ծածկագիր.  BOSI20190627002 

 

Սլովենական ընկերությունն առաջարկում է արտադրական կամ ենթապայմանագրային 
համաձայնագրեր  

Սլովենական ընկերությունը, որն արտադրում է բաղադրիչներ բնակելի կոնտեյներների 
համար, առաջարկում է արտադրական կամ ենթապայմանագրային ծառայություններ՝ 
եռակցված կառուցվածքների համար հաճախորդների պահանջներին համապատասխան և 
ըստ ներկայացված փաստաթղթերի: Բոլոր ապրանքները արված են EN 1090 EXC 2, EN 3834 
ստանդարտներին համապատասխան։ Ընկերությունը պոտենցիալ գործընկերներին 
առաջարկում է ենթապայմանագրային և արտադրական համաձայնագրեր։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a26f5a7-7c82-4ee1-8c92-c4ff9c6ec6d3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9b903fe-f3f2-4fa6-9ab2-c20c23a8aaf4
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/627bf7db-7b16-4095-9f67-8537e9bed550   

Ծածկագիր.  BOSI20190527005 

 

Արդյունաբերական ընկերությունը, որը գործում է պողպատի շինարարության և 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է կառուցվածքային փափուկ պողպատի մատակարարներ  

Հունական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է արդյունաբերական պողպատի 
շինարարության և արտադրության ոլորտում, իր մատակարարների ցանցն ընդլայնելու 
նպատակով փնտրում է կառուցվածքային փափուկ պողպատի արտադրողներ։ Այդ 
պողպատը պետք է լինի տարբեր որակների՝ սնամեջ և թիթեղի տեսքով։ Ընկերությունը 
փնտրում է համագործակցություն՝ մատակարարման համաձայնագրերի ներքո։ 

 Ծածկագիր.  BRGR20190611001 

Օրիգինալ սարքավորում արտադրող հոլանդական ընկերությունը փնտրում է 
համագործակցություն ենթապայմանագրային, արտադրական կամ աութսորսինգային 

համաձայնագրերի ներքո՝ վերամշակված և եռակցված մետաղական մասեր արտադրող 
ընկերությունների հետ։ 

Օրիգինալ սարքավորում արտադրող (OEM) հոլանդական ընկերությունը, որն արտադրում է 
վակումային  ձգման սարքավորումներ շինարարության համար, փնտրում է վերամշակված և 
եռակցված մետաղական մասեր։ Ընկերությունը հետաքրքրված է ենթապայմանագրային, 
արտադրական կամ աութսորսինգային համաձայնագրերով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/111b7a3c-1488-4d89-bf80-c999a5173b06 

  Ծածկագիր.   BRNL20180921001 

mailto:info@eenarmenia.am
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Eurostars: Ֆրանսիական տեխնոլոգիական կենտրոնը և գիտահետազոտական ֆրանսիական 
ՓՄՁ-ն փնտրում են ՓՄՁ գործընկերներ՝ 3D տպագրության համար նոր պոլիմերից ստացվող 

կերամիկան մշակելու և ամբողջովին կատարելագործելու նպատակով  

Ֆրանսիական տեխնոլոգիական կենտրոնը և գիտահետազոտական ֆրանսիական ՓՄՁ-ն 
փնտրում են արդյունաբերական գործընկերներ՝ ՓՄՁ-ներ, որոնք կինտեգրվեն իրենց 
կոնսորցիումին։ Նրանք մշակում են ծրագիր՝ 2019 թ-ի սեպտեմբեր ամսվա մրցույթի համար, 
որն ուղղված է մշակելու և ամբողջովին կատարելագործելու համար նոր պոլիմերից ստացվող 
կերամիկան 3D տպագրության համար։ Նյութը գնային առումով առավել հարմար կլինի, 
հատկություններն էլ կհամապատասխանեն ներկայիս արվեստի կարիքներին։ Որոնվող 
գործընկերները պետք է ծանոթ լինեն 3D տպագրությանը և տպագրական նյութերին։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cca683f0-b09d-4d17-8ba4-95c77cd6aabd   

  Ծածկագիր. RDFR20190709001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռուսական ընկերությունը մասնագիտացած է խելացի ծրագրային ապահովման համակարգերի 
կառավարման ոլորտում և փնտրում է միջազգային համագործակցություն լիցենզային կամ 
աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո  

Ռուսական ընկերությունը Մոսկվայից, որը մասնագիտացած է ճկուն, անվտանգ և խելացի 
կառավարման համակարգերում, փնտրում է գործընկերներ՝ լիցենզային կամ 
աութսորսինգային համաձայնագրեր կնքելու, օտարերկրյա շուկաներում պատվիրատուներ 
գտնելու և երկարատև համագործակցություն հաստատելու նպատակով։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f85e6d59-4244-4971-b147-aa3fb6e7c72b  

Ծածկագիր. BORU20190317010 

Ռումինական ծրագրային մշակման և ՏՏ խորհրդատվական ընկերությունը հետաքրքրված է 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերով՝ կիրառելու համար ծրագրային ապահովման 

տեխնոլոգիաներ 

Ծրագրային մշակման ոլորտում գործող ռումինական ընկերությունն ուղղված է աջակցելու 
բիզնեսներին՝ իրենց գաղափարները տեղափոխել արտադրողական բիզնես մոդելների։ 
Ընկերության գործունեության հիմնական ոլորտը ծրագրերի մշակումն է, բանացանցը, 
արհեստական ինտելեկտը, հետազոտական և մշակման նորարարությունը, բիզնես 
զարգացումը և կիբերանվտանգությունը։ Այն առաջարկում է իր ծառայությունները առևտրային 
գործակալության և/կամ աութսորսինգային համաձայնագրերի, և/կամ ենթակապալաային 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո՝ ծրագրային ապահովման տեխնոլոգիաները 
կիրառելու  նպատակով։     

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/084bae18-056a-43be-a149-257273f34c8d   

     Ծածկագիր. BORO20190620001 

Ծրագրավորման ոլորտում մասնագիտացած իսպանական ընկերությունը, որն առաջարկում է 
ճշգրիտ գյուղատնտեսական հարթակ, փնտրում է առևտրային գործակալության 

համաձայնագրեր ողջ աշխարհում 

Իսպանական ընկերությունը, որը ծրագրային ապահովման ոլորտում մատակարար 
ընկերություն է, մշակել է ճշգրիտ գյուղատնտեսական հարթակ։ Այժմ նրանք փնտրում են 
բիզնես գործընկերներ՝ այդ հարթակն իրենց երկրներում առևտրային գործակալության 
համաձայնագրերի ներքո տարածելու նպատակով։ Ծրագիրն արդեն հասանելի է վերջնական 
սպառողների համար, չնայած, որ ընկերությունը մշտապես թարմացնում է տվյալների 
աղբյուրները և տարբեր ալգորիթմներ՝ կախված բերքից: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f85e6d59-4244-4971-b147-aa3fb6e7c72b
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a80f3c46-266a-4986-a5fc-00fcfdc94abe   

Ծածկագիր. BOES20190711001 

Սլովակիայում գտնվող ՏՏ ընկերությունն առաջարկում է ուղղակի հոսանքի ստատիկ վատտ-
ժամ էլեկտրական հաշվիչ և փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Սլովակիայում գտնվող ՏՏ ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ ուղղակի հոսանքի 
ստատիկ վատտ-ժամ էլեկտրական հաշվիչի համար, որը նախագծված է ուղղակի հոսանքի 
քաշման ընթացքում էլեկտրական էներգիան չափելու համար։Ներկայիս գոյություն ունեցող 
ստատիկ վատտ-ժամ էլեկտրական հաշվիչը կապված է վոլտաժի և  հոսանքի արտաքին 
գալվանականորեն բաժանված ուղղակի հոսանքի փոխարկիչների չափման շրջագծի հետ։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ առևտրային գործակալության կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c238155-2349-4b34-b26b-689bf894e79c   

   

Ծածկագիր. BOSK20190612001 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո 
գործընկերներ՝ Magento էլեկտրոնային առևտրի խանութների զարգացման համար 

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է Magento էլեկտրոնային առևտրի խանութների 
ծառայություններ ՓՄՁ-ներին և մշտապես զարգացնում է իր հաճախորդների բազան։ 
Ընկերությունը ցանկանում է լրացնել իր նախագծային կարողությունները և փնտրում է 
գործընկեր UX/UI (նախագիծ) հարակից ոլորտում Magento էլեկտրոնային առևտրի համար՝ 
ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47a15936-5664-4e85-bdcf-38d892c7b8d3  

Ծածկագիր. BRPL20190614001 

Կոսմետիկա 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Բուլղարական ընկերությունը, որն արտադրում է սերտիֆիկացված օրգանական եթերային 

յուղեր, այժմ փնտրում է դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում  

Բուլղարական ընկերությունը, որն արտադրում է թորած եթերայուղ իր սեփական 
տնկադաշտերից, փնտրում է դիստրիբյուտորներ ողջ աշխարհում։ Ընկերութան 
եթերայուղերն անցնում են օրգանական սերտիֆիկացում։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7143e901-a2af-41dc-9831-a00535087412  

Ծածկագիր. BOBG20190708001 

 

Ռումինական ապիթերապիայի բնական պատրաստուկներ արտադրող ընկերությունը 
փնտրում է միջազգային գործընկերներ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 

ներքո  

Ռումինական ձեռնարկությունը փորձ ունի ապիթերապիայի ապրանքների արտադրության 
ոլորտում, ինչպիսիք են՝ սննդային հավելումները, կրեմները, մարմնի կարագները, յուղերը, 
որոնք հիմնված են մեղվամթերքի և բույսերի վրա։ Ապրանքները նախատեսված են տարբեր 
հիվանդություններ, ինչպիսիք են՝ լյարդի, հաստ աղիքի, սրտի, միզուղիների, հոդերի, 
սեռական օրգանների հիվանդությունները կանխարգելելու և բուժելու համար, 
կարգավորելու արյան շրջանառությունը, ինչպես նաև մաշկի խնամքի համար։ 
Ռումինական ՓՄՁ-ն փնտրում է երկարատև համագործակցություն՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3e9b8c8-7b4f-498e-9a32-bc707bcfb9e8  

Ծածկագիր. BORO20190411001 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է բնական մազերի խնամքի միջոցներ, փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ  

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է մազերի խնամքի համար նախատեսված 
արտադրանք իր բրենդի ներքո, փնտրում է դիստրիբյուտորներ։ Ընկերությունը կարող է 

mailto:info@eenarmenia.am
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առաջարկել  ապրանքների լայն տեսականի՝ շամպուններ, մազերի դիմակներ/բալզամներ, 
ինչպես նաև մազերի ոճային փոփոխությունների համար նախատեսված 
արտադրատեսակներ և գլխամաշկի խնամքի համար նախատեսված այլ ապրանքներ։ 
Բոլոր ապրանքներն արտադրվում են բնական բաղադրիչներից։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18f09d8e-33b5-4d1f-89a5-8aa0ce06f7ba  

Ծածկագիր. BOLT20190513001 

 

 

Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է վիրաբուժական ամուր հակասեպտիկ 
անձեռոցիկի արտադրության ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային 

գործակալներ 

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է նորարարական բժշկական ապրանքներ, 
վիրաբուժական ամրապնդվող հակասեպտիկ անձեռոցիկ, որն օգնում է վիրահատական 
գոտին առանձին պահել շրջակա հյուսվածքներից, և վիրաբույժի օգնականը այլևս պետք չի, 

mailto:info@eenarmenia.am
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որպեսզի ձեռքերը պահի վերքի ծայրերին՝ հետագա վիրահատական միջամտությունների 
համար։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eea4dbe2-8a34-48b0-b388-583fdb401f9f  

Ծածկագիր. BORU20190306002 

 

 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ նորարարական բժշկական 
ապրանքների համար, ինչպիսիք են՝ դիետիկ հավելումները և բժշկական սարքավորումները  

Լեհական ընկերությունը մշակել և գրանցել է նորարարական ապրանքներ, ինչպիսիք են՝ 
դիետիկ հավելումները և բժշկական սարքավորումները նորածինների (ներառյալ՝ շուտ 
ծնված), երեխաների և մեծահասակների համար։ Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուցիայի 
միջոցով իր ապրանքների առևտրայնացմամբ հետաքրքրված գործընկեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f5a5c01-4006-4962-b6f8-b0f9c01648c1  

Ծածկագիր. BOPL20190701003 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Առողջապահական ծառայություններ մատուցողների մատակարարը Միացյալ 
Թագավորությունից, փնտրում է ինֆեկցիաների կանխարգելման նորարարական լուծումներ 

Միացյալ Թագավորության հարավ-արևմուտքում հաստատված և հայտնի ընկերությունը 
մասնագիտացած է ինֆեկցիաների կանխարգելման, ստերիլիզացման և վերացման 
ծառայությունների տարածմամբ ազգային առողջապահական ծառայություններ 
մատուցողների, մասնավոր առողջապահական ծառայություններ տրամադրողների 
շրջանում։ Այժմ ընկերությունը փնտրում է եզակի և նոր լուծումներ՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7abf9817-d436-4f1d-843c-8a4681325bb5   

 Ծածկագիր. BRUK20190523003 
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Այլ ոլորտներ 
 

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Փոխարկիչի ավտոմատ հոսքի հաշվիչների դիսպենսերներ արտադրող ռուսական 

ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունը Մոսկվայից արտադրում է ավտոմատ հոսքի հաշվիչների 
դիսպենսերներ։ Նման համակարգը հեշտացնում և բարելավում է չափման գործընթացը 
արդյունաբերական տարբեր ոլորտներում և կարող է աշխատել շարունակական  ռեժիմով։ 
Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր 
հաստատելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1558eefa-5bd2-40ae-907c-f42a2c96d5fe  

 Ծածկագիր. BORU20190315007 

 

 

Բուլղարական ընկերությունը, որն արտադրում է փայտյա խաղալիքներ, փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ և/կամ առևտրային գործակալներ Եվրոպայում 

Բուլղարական ընկերությունը, որն արտադրում է նորարարական փայտյա խաղալիքներ, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ, ովքեր կարող են ընկերության արտադրանքը ներկայացնել 
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իրենց շուկաներում։ Այս ընկերությունը փնտրում է նաև գործակալներ, որոնք ունեն արդեն 
պատրաստի ցուցակ, որով կարող են ապրանքներն առաջարկել պոտենցիալ 
հաճախորդներին, օրինակ՝ մանկապարտեզներին, մանկական խանութներին և այլ տարբեր 
խանութներին։ Հետաքրքրության շրջանակներում են նաև մեծածախ խանութներն ու 
խաղալիքների խանութները։ Ընկերությունը փնտրում է բիզնես գործընկերներ՝ տարածման և 
առևտրային  ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba4f29f6-2d88-438e-aaa9-01a8d04132a1  

Ծածկագիր. BOBG20190625001 

Թուրքական ընկերությունը, որն արտադրում է կաթսաներ, վառարաններ և ջեռոցներ, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Թուրքական ընկերությունը, որը հաստատվել է 1974 թվականին, արտադրում է կենցաղային 
գազի ջեռոցներ, բնական գազի ջեռոցներ, էլեկտրական և գազի կաթսաներ, վառարաններ և 
ասպիրատորներ։ Ընկերությունը ցնականում է դուրս գալ օտարերկրյա շուկա և փնտրում է 
տարածման և առևտրային ծառայությունների համաձայնագրեր։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/435eeac3-e834-42f0-ba9f-2d134561dccc  

   Ծածկագիր. BOTR20190620002 

  

Մաքրող քիմիական միջոցներ արտադրող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր 
գործընկերներ  

Լավ հաստատված ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից մշակում և արտադրում է 
մաքրող և հիգիենիկ քիմիական միջոցներ՝ պրոֆեսիոնալ և մանրածախ ոլորտի համար։ 
Ապրանքները հասանելի են լավ հայտնի ապրանքանիշի ներքո, նաև մասնավոր պիտակով։ 
Այն հաճախ իր հաճախորդների համար անում է պատվերով ֆորմուլաներ և հպարտ է, որ 
զբաղվում է   մաքրության ոլորտում բարձր որակի ապրանքների մշակմամբ։ Ընկերությունը 
այժմ փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f57efb1-19a5-4ccd-a072-3976913fe257  

Ծածկագիր. BOUK20190703001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունն առաջարկում է տարածման և առևտրային գործակալության ծառայություններ 

Շվեդական ընկերությունն առաջարկում է իր ծառայություններն իբրև մեծածախ վաճառող և 
առևտրի միջնորդ կայուն, օրգանական և/կամ էկոլոգիապես մաքուր ապրանքներ 
արտադրողներին, ովքեր ցանկանում են «Կորպորատիվ նվերների և գովազդային 
ակցիաների» շրջանակներում մուտք գործել շվեդական շուկա։ Ընկերությունն առաջարկում է 
տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրեր՝ կանաչ ապրանքների իր 
պորտֆելն ընդլայնելու նպատակով։  

Ծածկագիր. BRSE20190709001 

Զարդեր և աքսեսուարներ արտադրող  գերմանական դիզայները փնտրում է նյութերի 
մատակարարներ 

Զարդեր արտադրող և ինտերիերի դիզայնի ոլորտում գործող գերմանական ընկերությունը 
փնտրում է զարդեր արտադրողների կամ դիստրիբյուտորների հետ մատակարարման  
համաձայնագրեր՝ իր ձեռագործ զարդերի հավաքածուն բազմազան ու ամբողջական 
դարձնելու նպատակով։ Բոլոր ապրանքները հիմնականում հյուսածո են։ Ընկերությունը 
փնտրում է զարդերի դիզայնի և արտադրության մեջ օգտագործվող օրնամենտների և 
տարրերի մատակարարներ։ Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր պատվերը հնարավոր է քիչ 
քանակությամբ լինել։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbc9f9bd-62bd-41a6-a5de-1d17aa487d01  

   Ծածկագիր. BRDE20190625001 

Ֆրանսիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ապակյա տարաների վաճառքում, 
փնտրում է մատակարարներ  

Ֆրանսիական դիստրիբյուտորը, որը զբաղվում է պինդ և հեղուկ սննդամթերքի համար 
նախատեսված ապակյա տարաների տարածմամբ, փնտրում է պտտվող և չպտտվող 
կափարիչներով ապակյա տարաների և շշերի նոր մատակարարներ։ Ընկերությունը նաև 
առաջարկում է իր ծառայություններն իբրև դիստրիբյուտոր՝ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dadc67a2-ea79-429c-8b8a-644245652b5e  

Ծածկագիր. BRFR20190613001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                     Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է սարքավորում օրգանական թափոնների 
վերամշակման բարդ լուծումների համար, ցանկանում է փոխանցել իր նոու-հաուն լիցենզային 
համաձայնագրի ներքո։  

Ռուսական ընկերությունը Սանկտ-Պետերբուրիգից մշակել է նոր բիոռեակտոր՝ օրգանական 
թափոնների մշակման համար։ Շնորհիվ դրանում առկա շատ բակտերիաների, 
արդյունավետությունն առավել բարձր է և առավել շատ փոքր մաքրման կայաններ կարող են 
աշխատել։ Ընկերությունը փնտրում է կեղտաջրերի մաքրման կայան կառուցողների՝ նրանց 
հետ լիցենզային համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/056819fe-fa41-46c8-9872-ba99202bf38b  

  Ծածկագիր. TORU20190311002 
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Ուկրաինական գիտահետազոտական ինստիտուտն առաջարկում է հակաքաղցկեղային դեղերի 
անհատական ընտրության համար տեխնոլոգիա 

Ուկրաինական գիտահետազոտական ինստիտուտի հետազոտողները մշակել են լաբորատոր 
տեխնոլոգիա՝ հակաքաղցկեղային դեղամիջոցների անհատական ընտրության համար, որը 
կարող է օգտագործվել քաղցկեղով հիվանդների բուժման ընթացքում, տարբեր տեսակի ամուր 
չարորակ ուռուցքների դեպքում: Տեխնոլոգիան թույլ է տալիս բարձրանել քաղցկեղով 
հիվանդների բուժման կլինիկական արդյունավետությունը՝ 2-4 անգամ, ինչպես նաև նվազեցնել 
ֆինանսական ծախսերը՝ 3-5 անգամ։ Գիտահետազոտական ինստիտուտը փնտրում է 
գործընկերներ՝ լիցենզային կամ տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d282a99-9776-4721-8c03-075c18d48599        

Ծածկագիր. TOUA20181221002 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Հունական կազմակերպությունը, որը տրամադրում է սերտիֆիկացման ծառայություններ, 
փնտրում է նորարարական տեխնոլոգիաներ՝ շրջակա միջավայրի, բիոպլաստիկայի, սննդի և 

կայունության ոլորտներում։ 

Միջազգային կազմակերպության հունական դուստր ձեռնարկությունը, որը տրամադրում է 
սերտիֆիկացման ծառայություններ անվտանգության, ապահովության, որակի, շրջակա 
միջավայրի և ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում, փնտրում է ընկերություններ, որոք 
կարող են տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 
ներքո տրամադրել արդյունավետ և նորարարական տեխնոլոգիաներ՝ շրջակա միջավայրի, 
բիոպլաստիկայի, սննդի և կայունության ոլորտներում։ Ավելին, արդյունավետ և 
նորարարական ծառայություններ են որոնվում ծառայությունների մատուցման 
համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29311475-13f7-4e6f-9562-8299c663c79a  

Ծածկագիր. TRGR20190612001 

Համակարգչային ծրագրերի նոր գործիքներ և ապրանքներ են որոնվում տվյալների բազայի 
մշակողների և ադմինիստրատորների համար 

Արևելյան Անգլիայում գործող միջին չափի ընկերությունը միջազգային մակարդակում աճ է 
վայելում Microsoft-ի տվյալների պլատֆորմի գործիքների հատվածում։ Ընկերությունը 
ցանկանում է աճեցնել իր պորտֆելը մատչելի գործիքներով և արտադրանքներով, ինչպես 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d282a99-9776-4721-8c03-075c18d48599
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29311475-13f7-4e6f-9562-8299c663c79a
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նաև հետագա զարգացման առավել հեռանկարային տեխնոլոգիաներով: 
Համագործակցության տեսակը կախված կլինի գործընկերոջ զարգացման փուլից և բնույթից, 
բացառելով՝ գիտահետազոտական համագործակցությունը, ներառելով՝ առևտրային, 
համատեղ ձեռնարկության, լիցենզային և տեխնիկական համագործակցության 
համաձայնագրերը։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dab4c3af-559e-42ee-acd1-0a8350a5d11a   

Ծածկագիր. TRUK20190718001 
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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 հուլիս, օգօստոս  ամսիսների ընթացքում 
կազմակերպվող միջոցառումները: 
 

 

Օգոստոս 

 

 

 

 

20/08/2019 Matchmaking event for the games industry: gamesmatch@gamescom 2019                                                                                                                 

Քյոլն (Գերմանիա)  

Այս միջոցառմանը խաղերի ոլորտի ընկերությունները կներկայացնեն իրենց վերջին 

արտադրանքը և թողարկումները, բայց նաև կփնտրեն նոր ծրագրեր և գործընկերներ՝ 

հետագա համագործակցության նպատակով։  

https://gamesmatchgamescom2019.b2match.io/     

27.08.2019 Meet4Business Matchmaking Event Agra 2019                                                       

Gornja Radgona (Slovenia) 

Տոնավաճառն ուղղված է՝ թվային գյուղատնտեսությանը, թվայնացմանը գյուղմթերքի 

ոլորտում, ճշգրիտ գյուղատնտեսությանը, միջազգային տնտեսությանը, 

գյուղատնտեսության մեջ նոր տեխնոլոգիաներին, սերունդների վերականգնմանը, 

արտադրական և մշակման նոր տեխնոլոգիաներին, հարակից տարածքներից սննդին, 

օրգանական գյուղատնտեսությանը, շրջանաձև տնտեսությանը։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://gamesmatchgamescom2019.b2match.io/
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Սեպտեմբեր 

 

 

 

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 

16/09/2019 B2B meetings at EMO Hanover 2019                                                                                                                 

Հաննովեր (Գերմանիա)  

EMO Հաննովերն աշխարհի խոշոր և առաջատար մետաղագործական ոլորտի 

տոնավաճառներից է։ Տոնավաճառին մասնակցում են ոլորտի որոշում կայացնողները 

ողջ աշխարհից ՝ տոնավաճառը դարձնելով վայր ոլորտի ցանկացած մասնակցի համար, 

ով կարող է գտնել նոր տեխնոլոգիաներ և շուկայական նոր հնարավորություններ։  

http://www.emo-b2b.com/       

mailto:info@eenarmenia.am
http://www.emo-b2b.com/
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Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

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

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

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

փորձագետների 

ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

Հեռ․՝  +374 95 12 84 87 

E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de  

 

 

Վերոհիշյալ միջոցառումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն 

ստանալու համար խնդրում ենք դիմել ՁԵՑ Հայաստան: 

Նշում: Եթե Դուք փնտրում եք գործընկեր արտասահմանում կամ նոր 
շուկա` և ցանկություն ունեք ներգրավվել ցանցի տվյալների բազայում, 

խնդրում ենք դիմել Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց  Հայաստան` 

համագործակցության հայտաձևեր և այլ համապատասխան 
տեղեկատվություն ստանալու համար: 
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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: 

Այս տեղեկաթերթի մեջ տեսակետները պատկանում են 
հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների գործադիր գործակալության, Եվրոպական 
Հանձնաժողովի կամ այլ եվրոպական կառույցների  տեսակետը։ 

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործադիր գործակալությունը, 
Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ դրանց կողմից գործող որևէ 

անձ պատասխանատու չէ տեղեկաթերթում պարունակվող 
բովանդակությունն օգտագործվելու դեպքում։ 
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