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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 
 

Սննդի ոլորտում գործող լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է խորտիկներ՝ 

արևածաղկի սերմեր, նախաճաշի փաթիլներ, հալվա և վաֆլի, փնտրում է առևտրի 

միջնորդներ 

Լիտվական ընկերությունը, որը գործում է սննդի ոլորտում և արտադրում է տարբեր տիպի 

խորտիկներ՝ արևածաղկի սերմեր, նախաճաշի համար հացահատիկներ, հալվա, վաֆլի և 

այլն, փնտրում է առևտրի միջնորդներ։ Ընկերությունն առաջարկում է աշխատել 

առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների  համաձայնագրերի ներքո։ 

Արտադրական համաձայնագրերը ևս կարող են լինել բանակցությունների առարկա։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f4d2461-0ccd-437f-9d3e-84716d9323dd  

Ծածկագիր. BOLT20200212001 
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Իտալական ընկերությունը, որն արտադրում է մակարոն՝ պատրաստված հատիկաընդեղեն 

բույսերի ալյուրից, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Փոքր իտալական ընկերությունը, որը գտնվում է Իտալիայի հյուսիս-արևելքում, 

արտադրում է օրգանական մակարոն՝ 100%-անոց հատիկաընդեղեն բույսերի ալյուրից։ 

Արտադրանքը չի պարունակում գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ (GMO), 

առանց ավելացված խտացուցիչների  և առանց կոնսերվանտների է: Ընկերությունն 

առաջարկում է ապրանքներ՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/21bc5069-cf1b-48b6-8244-c3667febf1d7 

Ծածկագիր. BOIT20200217001 

Հունգարական հրուշակեղենի գործարանն առաջարկում է օգտակար պանրային կրեկերներ՝ 

տարածման համար 

Հունգարական հրուշակեղենի գործարանը, որը հիմնադրվել է 2015 թվականին 

Սեկաշֆեհերվար քաղաքում, փնտրում է հուսալի միջազգային գործընկերներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո փոխշահավետ համագործակցելու նպատակով։ 

Առաջարկվող արտադրանքը ձեռագործ պանրե կրեկերներն են՝ հասանելի 6 համերով, 

որոնք զերծ են արհեստական հավելումներից և համային հարստացումներից։ Հնարավոր 
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գործընկերներն են՝ հանրախանութները, ցանցային խանութները, առողջ սննդի 

խանութները` արտասահմանյան երկրներում նախապես փաթեթավորված ապրանքը 

տարածելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbfc5412-4cab-4eef-b0a6-057f4970ea5b 

Ծածկագիր. BOHU20200210001 

 

 

Իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում է պահածոյացված ձուկ՝ հեկ, սիպե և 

ալբակոր տեսակներից, փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ 

Իսպանական ընկերությունը կենտրոնացած է Կանտաբրիական ծովից թարմ և բարձրորակ 

ձկնամթերքի վերամշակման ոլորտում՝ դրանք պահածոյացնելով: Ընկերությունը 

հիմնականում վերամշակում է 3 տիպի ձկներ՝ ալբակոր, սիպե և եվրոպական հեկ։ 

Ընկերությունը առաջինն է, որին հաջողվել է Իսպանիայում արտադրել բարձրորակ 

պահածոյացված ձուկ ՝ եվրոպական հեկ տեսակից։ Ընկերությունը փնտրում է գործակալներ 

և դիստրիբյուտորներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45a1259f-3e44-4833-ad49-c95e22bd81d6 

Ծածկագիր. BOES20200211003 

    

 

Իսպանական ընկերությունն առաջարկում է բարձրորակ շագանակի ալյուր և փնտրում է 
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դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

Իսպանական ընկերությունն արտադրում է բարձրորակ շագանակի ալյուր, որին բնորոշ է 

ինտենսիվ բույրը, փափկությունը և քաղցր համը: Արտադրանքը մարդկանց սպառման 

համար է նախատեսված։ Առևտրային գործակալներ և դիստրիբյուտորներ են որոնվում՝ այս 

արտադրանքի ձեռքբերման կամ տարածման համար։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ca1a6db-a4fd-464b-a0ed-609aabe64964   

 Ծածկագիր. BOES20190121001 

 

Լյոֆիլացված մրգեր արտադրող չեխական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 

գործակալներ 

Չեխական ընկերությունը փնտրում է նոր գործընկերներ արտերկրում։ Ընկերության 

արտադրանքը ներառում է հազազ բերբերի, արոնիա, ազնվամորի, հաղարջ և այլն։ Բոլոր 

այս մրգերը  մոդիֆիկացված են հատուկ լյոֆիլացված մեթոդով և պարունակում են 

վիտամիներ ու հավելումներ։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման կամ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43c26d57-ae39-4d58-9267-c43592ccbb47  

Ծածկագիր. BOCZ20200128001  

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 
Թարմ մրգերի և բանջարեղենների դիստրիբյուտորը Ուկրաինայից փնտրում է նոր 

մատակարարներ  

Ուկրաինական ընկերությունը, որը ուկրաինական շուկայում մասնագիտացած է թարմ 

մրգերի մեծածախ վաճառքում, ցանկանում է հետազոտել նոր հնարավորություններ՝ 

եվրոպական արտադրողներից որակյալ մրգեր ներմուծելու համար, նպատակ ունենալով 
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ընդլայնել իր պորտֆելը․ համագործակցությունը կլինի տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04bb8b88-7df9-4909-aea0-62eafa3d3042  

Ծածկագիր. BRUA20200224001 

  

 

Ռումինական առևտրային ընկերությունը ցանկանում է հանդես գալ իբրև հրուշակեղենի 

դիստրիբյուտոր 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է  մանրածախ շուկայում 

փաթեթավորված  սննդամթերքի տարածման ոլորտում, փնտրում է նոր մատակարարներ 

տարածման ծառայությունների ներքո՝ նպատակ ունենալով ընդլայնել իր պորտֆելը։ 

Ընկերությունը փնտրում է փաթեթավորված քաղցրեղեն, ինչպես օրինակ՝ վաֆլիները, 

թխվածքաբլիթները և շոկոլադները, որոնք ունեն միջին գին։  

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

Ծածկագիր. BRRO20200220001 

Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Հունգարական ընկերությունը, որն արտադրում է տեքստիլ, առաջարկում է հագուստ՝ 

եվրոպական ընկերություններին վաճառելու համար 

Տեքստիլի ոլորտի հունգարական ընկերությունն առաջարկում է հակաբակտերիալ  100% 

պոլիէսթերից շրջանաձև տրիկոտաժե գործվածքներ, որոնք պատրաստված են նանո-

արծաթե իոններով, առկա են պահեստում, և որոնք պատրաստված են եղել  ռազմական 

նպատակների  համար ՆԱՏՕ-ի գույներով և վաճառվում են հարմար գնով։ Այս կտորեղենը 

կարող է կիրառվել տարբեր նպատակներով։ Համագործակցությունը կարող է լինել 

տարածման ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 

ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d229279-7354-48e1-af11-d92e1f50cc71 

Ծածկագիր. BOHU20200205001 

 

 

Կանանց և աղջիկների համար հագուստ արտադրող լիտվական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

 

Լիտվական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կանանց և աղջիկների համար 

հագուստի արտադրության ոլորտում, փնտրում է առևտրի միջնորդներ։ Ընկերությունն 

առաջարկում է աշխատել առևտրային գործակալության համաձայնագրերի կամ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3805afbe-a8b4-466a-be3b-5d970af18a51  

 

Ծածկագիր. BOLT20190401001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d229279-7354-48e1-af11-d92e1f50cc71
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Հունգարական ընկերությունը փնտրում է մանրածախ վաճառողներ (օրինակ՝ 

խաղալիքների խանութներ) բարձրորակ ձեռագործ տեքստիլ խաղալիքների (մարիոնետներ) 

համար՝ արտադրական կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Հունգարական ընկերությունն առաջարկում է տեքստիլից բարձրորակ մարիոնետներ 

եվրոպական մանրածախ վաճառողներին։ Իբրև նոր ապրանք, ընկերությունն առաջարկում 

է պատվերով արվող թալիսմաններ բոլոր տեսակի բիզնեսների, կազմակերպությունների, 

հյուրանոցների, սպորտային ակումբների  համար։ Շատ հունգարական բիզնեսներ 

առաջարկում են ընկերության թալիսմաններն իրենց հուշանվերների խանութներում։ 

Ավելի, քան 250 եզակի դիզայնով տեսականի է առկա՝ ձեռք, գլուխ, մատներ մարիոնետներ։ 

Ընկերությունը փորձ ունի միջազգային համագործակցության ոլորտում մանրածախ 

վաճառողների հետ և առաջարկում է տարածման կամ արտադրական համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ffccebf-77ab-448a-a1eb-75737cc5b121  

Ծածկագիր. BOHU20191125002 

 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է կանեփից ստացվող մորթի, առաջարկում 

է արտադրական համաձայնագրեր  

Ուկրաինական ընկերությունը մասնագիտացած է կենցաղային տեքստիլի և հագուստի 

արտադրության ոլորտում՝ կիրառելով էկոլոգիապես մաքուր, Ուկրաինայում աճեցվող 

կանեփ։Ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է տեքստիլ և հագուստ արտադրողներ, 

որոնք հետաքրքրված են ուկրաինական ընկերության կողմից արտադրվող կանեփի 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ffccebf-77ab-448a-a1eb-75737cc5b121
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մորթիով՝ այն իրենց արտադրանքում կիրառելու նպատակով։ Համագործակցությունը կլինի 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0a74f46-6a40-4a01-a15b-6ff40c4e3886  

Ծածկագիր. BOUA20200129001 

 

 

 

Բրիտանական ընկերությունը, որն արտադրում է նորածինների և նոր քայլել սովորող 

երեխաների համար նախատեսված կոշիկներ, փնտրում է համագործակցություն՝ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Նորածինների և նոր քայլել սովորող երեխաների համար որակյալ և առանց քիմիական 

բաղադրիչների կաշվե կոշիկներ արտադրող բրիտանական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ՝ տարածման  ծառայությունների համաձայնագրի շրջանակներում: 

Բոլոր կոշիկները պատրաստված են որակյալ և փափուկ կաշվից և թավշյա կտորից, որոնք 

ստեղծում են  հարմարավետություն և մաշկին տալիս են շնչելու հնարավորություն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd459835-7790-42b5-907b-cc45e2e9dd15  

 Ծածկագիր. BOUK20191023001 
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Ուկրաինական կոշիկների դիզայնի ապրանքանիշը փնտրում է առևտրային 

գործակալություն կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր  

Ուկրաինական ընկերությունը, որը կոշիկի արտադրության ոլորտում ունի ավելի, քան 21 

տարվա փորձ, փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր՝ նոր շուկաներ 

մտնելու համար երկարատև համագործակցություն հաստատելու նպատակով:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7ff2901-8515-496b-9413-dd96cacec32e  

 Ծածկագիր. BOUA20181029007 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հոլանդական ընկերությունը փնտրում է տեքստիլից/քաթանից հեծանիվների ծածկոցներ 

արտադրող 

Հոլանդական ընկերությունը փորձ ունի այնպիսի ապրանքների ոլորտում, ուր կիրառվում 

են քաթան, փայլաթիթեղ և տեխնիկական տեքստիլ։ Ընկերությունը մշակել է նոր հեծանիվի 

ծածկոցներ և փնտրում է ընկերություն արտերկրում՝ այդ ապրանքների արտադրության 

համար։ Համագործակցությունը կլնի արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/460899f9-8af6-47c0-8ec4-351d72fb4d8b    

Ծածկագիր. BRNL20200116001 

 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից ցանկանում է արտադրական 

համաձայնագրերի  ներքո համագործակցել բազմակի անգամ կիրառվող կրծքի բարձիկներ 

արտադրողի հետ 

Տեքստիլի ոլորտում գործող ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որն արտադրում է 

հատուկ շապիկներ (տոպ)՝ կրծքով կերակրումը դյուրին դարձնելու նպատակով, փնտրում է 

բազմակի անգամ կիրառվող կրծքի բարձիկներ արտադրող, ով կկարողանա 

համագործակցել արտադական համաձայնագրերի ներքո և արտադրի ըստ հատուկ 

պահանջների։ Ընկերությունը հիմնված է Հարավարևելյան Անգլիայում և հաջողությամբ 

մշակել և շուկայահանել է վերնաշապիկների և շապիկների (տոպ) մի ամբողջ շարք, որոնք 

հեշտացնում են կանանց՝ կրծքով կերակրման գործընթացը։Նոր արտադրանքը 

mailto:info@eenarmenia.am
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կշուկայահանվի անմիջապես համաձայնագիր կնքելուց հետո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be25024e-1545-408f-8cfb-8493dc8ea26e  

Ծածկագիր. BRUK20200206001 

 

Շինարարություն 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից առաջարկում է շինհրապարակների 

անվտանգության համար նախատեսված ապրանքներ՝ տարածման նպատակով 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

երթևեկության կառավարման մի շարք խոչընդոտների, հատակը պաշտպանող գորգերի, 

շարժական ճանապարհների, վերգետնյա ամրացման ցանցերի, ցանկապատման 

համակարգերի և շինարարական անվտանգության այլ ապրանքների համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0787625e-1c56-463a-b5bc-d5277556e973  

 

Ծածկագիր.   BOUK20190913001 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be25024e-1545-408f-8cfb-8493dc8ea26e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0787625e-1c56-463a-b5bc-d5277556e973


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/ 

13 

 
 

Մասնագիտացած մալուխներ արտադրող ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ և ներկայացուցիչներ ողջ աշխարհում 

 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը մասնագիտացած է էլեկտրական և 

օպտիկամանրաթելային մալուխների ոլորտում, որոնք նախատեսված են տարբեր 

ոլորտների համար, ներառյալ՝ նավթ և գազ, ծովային, տան ավտոմատացում, էներգետիկա, 

շինարարություն, հետազոտություն և տրանսպորտ, փնտրում է համագործակցություն 

դիստրիբյուտորների, գործակալների և ներկայացուցիչների հետ։ 

 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb498625-c429-4ce6-8e7e-80466c5c6784  

Ծածկագիր.   BOUK20190820001 

 

 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է  պոլիմերացնող վինիլ քլորիդից 

պատուհաններ, դռներ և ալյումնինե կառուցվածքներ, փնտրում է առևտրային միջնորդներ 

Լիտվական ընկերությունը, որն արտադրում է պոլիմերացնող վինիլ քլորիդից (PVC)   

պատուհաններ, դռներ, շարժվող և ծալովի համակարգեր, ձմեռային այգիներ և ալյումինե 

կառուցվածքներ, փնտրում է առևտրի միջնորդներ  և փնտրում է առևտրային կամ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր գործընկերների հետ։ Պոտենցիալ 

գործընկերների հետ հնարավոր է կնքնել նաև ենթապայմանագրային համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd1bcd1c-c736-48a3-9e01-47c0f7e536e8  

Ծածկագիր.    BOLT20200302002 
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Մակեդոնական ընկերությունը փնտրում է ենթապայմանագրային կամ աութսորսինգային 

համաձայնագրեր պողպատե կոնստրուկցիաների շինարարության ոլորտից 

Մակեդոնական ընկերությունը, որը գործում է դիզայնի, շինարարության, վերահսկողության 

և առաջին կարգի շենքերի շինարարության վերանայման ոլորտում, առաջարկում է հանդես 

գալ որպես պողպատե կոնստրուկցիաների ենթակապալառու: Ընկերությունը նաև 

առաջարկում է աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո իրականացնել պողպատի 

հավաքակցում օտարերկրյա գործընկերների համար։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5674835e-1bc9-434c-9c93-92e40588dfc5  

 Ծածկագիր.    BOMK20191118001 

 

Սոսինձներ և հերմետիկ նյութեր են առաջարկվում տարածման համար Միացյալ 

Թագավորությունում գտնվող ընկերության կողմից 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որը մասնագիտացած է դեկորատիվ և 

շինարարական ապրանքների ոլորտում, մասնագիտացած է նաև սոսինձների և հերմետիկ 

նյութերի լայն տեսականու ոլորտում։ Այն ցանկանում է զարգացնել իր շուկան արտերկրում՝ 

շատ ամուր և արագ գործող սոսնձի համար, որը մասնավորապես հարմար  է  

ցուցանակների  և ոչ սահուն ուղղահայաց մակերեսով իրերի համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5414ac41-e60a-4168-b063-0ad326f4a6c5  

Ծածկագիր.    BOUK20180822001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռումինական ընկերությունն առաջարկում է տեղադրման աշխատանքներ՝ 

ենթապայմանագրային կամ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո 

Ռումինական  ընկերությունն առաջարկում է դիզայներական և էլեկտրական, գազի, 

ջեռուցման և սանիտարական կայանքների լայն տեսականու տեղադրման աշխատանքների 

ծառայություններ։ Պոտենցիալ գործընկերներ կարող են դառնալ այն ընկերությունները, 

որոնք գործում են շինարարության ոլորտում անշարժ գույքի/բնակելի շենքերի, ինչպես նաև 

արտադրական ընկերությունների համար, որոնք հետաքրքրված են իրենց տարածքի 

համար բարձրորակ տեղադրումներ ապահովելով: Համագործակցությունը կլինի 

ենթապայմանագրային կամ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի վրա 

հիմնված։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66d74837-532f-4ea7-affc-15fa63c9651a  

 Ծածկագիր.  BORO20190128001 

Կայուն և մոդուլային տներ արտադրող գերմանական ընկերությունը փնտրում է 

հավաքակցող  գործընկերներ՝ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո 

համագործակցելու նպատակով 

Գերմանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մոդուլային մինի տների մշակման և 

արտադրության ոլորտում, փնտրում է տեղական հավաքակցման գործընկերներ ողջ 

Եվրոպայում՝ ապահովելով ապակենտրոնացված, հետևաբար՝ կայուն տեղադրման 

համակարգը։ Տները տեղում հավաքվում են հավաքակցվող հավաքակազմերից: Քանի որ 

հավաքակցումը դյուրին է,  ծառայություններ մատուցող մի շարք ընկերություններ, 

ինչպիսիք են ատաղձագործության և ապակեպատման ոլորտի ընկերությունները, հարմար 

են նման համագործակցության համար, որն էլ կիրականացվի ծառայությունների 

մատուցման պայմանագրի շրջանակներում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bf9da98-ab64-46c9-b4d5-5ee107a1870a  

  Ծածկագիր.   BRDE20190909001 

Իսրայելյան  ներկայացուցչական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է էներգետիկայի, 

տրանսպորտի, թունելների, ենթակառուցվածքների և ստորգետնյա հատվածում 

իրականացվող  նախագծերի կառավարման/ինտեգրման գործընթացում,  փնտրում է 

առևտրային գործակալության համաձայնագիր 

mailto:info@eenarmenia.am
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[Eureka network] Կորեայի էլեկտրոնային տեխնոլոգիական ինստիտուտը գործընկերներ է 

փնտրում` ակուստիկ լեվիտատոր փոշի ALD (ատոմային շերտի նստվածք) մշակելու 

նպատակով 

Կառավարության կողմից ֆինանսավորվող կորեական հետազոտական ինստիտուտը 

պատրաստում է համատեղ առաջարկ՝ 2020թ. Eureka network ծրագրի շրջանակներում։ 

Համատեղ հետազոտության հիմնական նպատակն է փոշին (մասնիկները) պատրաստել 

ատոմային շերտի նստվածք ստեղծելու գործընթացով, որն օգտագործելու է պրեկուրսորներ՝ 

բարձր կատարողականությամբ և բարակ շերտերով: Պատրաստված փոշին կօգտագործվի 

ավտոմոբիլային և կրելի սարքերի կիրառման համար։ Այդ նպատակով ինստիտուտը 

փնտրում է  գործընկերներ, որոնք մասնագիտացած են ակուստիկ լեվիտատոր տեխնոլոգիա 

մշակելու ոլորտում։ 

Իսրայելյան ընկերությունը, որը մեծ փորձ ունի ծրագրային մենեջմենթի, համակարգման և 

ինտեգրացիայի ոլորտում՝ էներգետիկայի, տրանսպորտի, թունելների, 

ենթակառուցվածքների և ստորգետնյա հատվածում իրականացվող նախագծերի 

կառավարման/ինտեգրման գործընթացում, փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ նրա 

տեղական ներկայացուցիչ դառնալու նպատակով։ Ակնկալվում է, որ գործընկերությունը 

նպատակ ունի օժանդակել օտարերկրյա գործընկերոջը/մասնագետին տեղական 

մրցույթների մրցակցությանը/ մասնակցությանը և հնարավորություն կտա երկու կողմերին 

ձեռք բերել փորձ, գիտելիք և առաջադեմ մոտեցումներ: Ընկերությունը փնտրում է 

առևտրային գործակալության համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab5c5961-5585-48e6-a99b-d02ea6de432e  

Ծածկագիր.  BRIL20191226001 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d15fb72-db5a-46fd-80c7-661586ecddf6  

Ծածկագիր. RDKR20200305001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ինտելեկտուալ ծրագիր մշակող ռուսական ընկերությունը փնտրում է լիցենզիա 

Ռուսական ընկերությունը, որը մշակում է ինտելեկտուալ ծրագիր փորձարարական, 

գենոմիկական, արտահայտող և այլ կենսաբանական տվյալների մշակման համար, 

փնտրում է լիցենզիա: Ընկերությունը փնտրում է նոր հաճախորդներ և գործընկերներ՝ 

երկարաժամկետ լիցենզային համաձայնագրեր կնքելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fbbc363-65fe-4b7d-80a3-c4743f6045af  

  

Ծածկագիր. BORU20200113020 

Սլովակյան նորարարական ՏՏ ՓՄՁ-ն մասնագիտացած է բջջային և վեբ ծրագրերի 

ոլորտում և առաջարկում է առողջապահական ծրագրեր, նաև փնտրում է գործընկերներ 

աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

Սլովակյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բջջային և վեբ ծրագրերի ոլորտում, 

հաճախորդներին տրամադրում է իր կողմից մշակված, լիովին մասշտաբներին հարմարվող 

հարթակներ՝ առողջապահական կիրառության համար: Ընկերությունը փնտրում է 

գործընկերներ՝ աութսորսինգային համաձայնագրերի շրջանակներում համագործակցելու 

նպատակով: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d15fb72-db5a-46fd-80c7-661586ecddf6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fbbc363-65fe-4b7d-80a3-c4743f6045af
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b94952f-7d0a-4bd7-9220-d58496aa3f40  

     Ծածկագիր. BOSK20191119002 

Քաղաքային և արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման հողային կիրառման 

համակարգեր. ընկերությունը փնտրում է  առևտրային  գործակալության համաձայնագրեր 

Մադրիդում գտնվող իսպանական հետազոտական ինստիտուտը մշակել է 

հողօգտագործման օպտիմիզացված համակարգ, որը հաշվի է առնում շրջակա միջավայրը և 

սոցիալ-տնտեսական կողմը քաղաքային և արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման 

համար: Յուրաքանչյուր կիրառման համար համակարգը հատուկ նախագծված է և 

հարմարեցված է իրական կարիքներին: Վերահսկումը և կառավարումը կարող են 

իրականացվել տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրմամբ: 

Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4033cc55-09f4-494f-9fb4-ea7b6a05fbf9 

Ծածկագիր. BOES20200211002 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է Narrowband-Բանացանցի (NB - IoT) սենսորներ 

արտադրողներ 

Իսպանական սկսնակ ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ջրաչափման ոլորտի IoT 

տեխնոլոգիաների ոլորտում, փնտրում է Բանացանցի սենսորների մատակարարներ: 

Ընկերությունը փնտրում է 3 տիպի Narrowband-IoT (NB-IoT) սենսորներ՝  դրանք  IoT 

ջրաչափման ոլորտի  տեխնոլոգիաներում ինտեգրելու նպատակով: Ընկերությունը 

փնտրում է արտադրական համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd0165c6-0638-4563-b4e8-02f7c9b82ae1  

  Ծածկագիր. BRES20200116001 

Կոսմետիկա 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b94952f-7d0a-4bd7-9220-d58496aa3f40
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4033cc55-09f4-494f-9fb4-ea7b6a05fbf9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd0165c6-0638-4563-b4e8-02f7c9b82ae1
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

 
Սլովենիայում առկա բժշկական մոխրագույն կավից բնական կոսմետիկա և սննդային 

հավելումներ արտադրող  սլովենական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Սլովենիայում առկա բժշկական մոխրագույն կավից բնական կոսմետիկա և սննդային 

հավելումներ արտադրող  սլովենական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր 

արտադրանքի համար, ինչպես օրինակ՝ դեմքի դիմակները չոր և յուղոտ մաշկի համար, 

բուժական քսուքներ, բուժիչ ծածկույթներ, ատամի մածուկներ, լիպոսոմային վիտամիններ և 

հանքանյութեր, կոլագեն, պրեբիոտիկներ և պրոբիոտիկներ, քաշի նվազեցման 

արտադրանք, ատլետիկ արտադրանք և այլն: Նրանք նաև առաջարկում են նոր 

արտադրանքի մշակում: Արտադրատեսակները  չափազանց արդյունավետ և բնական են, 

որոշները նույնիսկ օրգանական սերտիֆիկացված: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ffe8827d-a20c-4fa6-8ebf-77f9a429f771  

Ծածկագիր. BOSI20200106006 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Կոսմետիկայի ոլորտում գործող բուլղարական ընկերությունը փնտրում  է մատակարարներ 

և կոսմետիկա արտադրողներ՝ մատակարարման կամ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր հաստատելու նպատակով 

Բուլղարական ընկերությունը, որը փորձ ունի բարձրորակ պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ 

արտադրանքի ոլորտում, ցանկանում է ընդլայնել իր ապրանքների պորտֆելը:  

Ընկերությունը հետաքրքրված է մատակարարման կամ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի ստորագրմամբ կոսմետիկա արտադրողների կամ մատակարարների հետ: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ffe8827d-a20c-4fa6-8ebf-77f9a429f771
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e0890d0-ee97-40ac-b075-02a10f5076d7 

Ծածկագիր. BRBG20200218001 

 

Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Գերմանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մաշկաբանության, գինեկոլոգիայի և 

ուրոլոգիայի համար նախատեսված բժշկական վիրաբուժական գործիքների ոլորտում, 

փնտրում է  առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր 

Գերմանիայում հիմնված ընկերությունը, որն արտադրում է ապրանքային նշանի տակ 

գրանցված  գործիքներ մաշկի բիոպսիայի և կյուրետաժի համար, փնտրում է առևտրային 

գործակալության և/կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր ողջ աշխարհում: 

Բիոպսիայի պուանսոնները և մաշկի կուրտետները (օղակաձև վիրահատական 

դանակները) կիրառվում են մաշկաբանության, գինեկոլոգիայի, ուրոլոգիայի, պլաստիկ 

վիրաբուժության ոլորտում՝ մասնավոր պրակտիկայում և կլինիկաներում: II ա դասի 

բժշկական սարքերը մշակվում և արտադրվում են Գերմանիայում: Ստերիլ մեկանգամյա 

օգտագործման արտադրատեսակները բնութագրվում են չափազանց սուր կտրող ծայրով, 

ճշգրտությամբ և էրգոնոմիկայով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78985dc7-4705-4c3d-8b9b-165270d2b70  

 

Ծածկագիր. BODE20200203002 

Իտալական ընկերությունը, որն արտադրում է բազմաֆունկցիոնալ սարքավորում 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e0890d0-ee97-40ac-b075-02a10f5076d7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78985dc7-4705-4c3d-8b9b-165270d2b70
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հոգեթերապիայի համար, փնտրում է միջազգային դիստրիբյուտորներ և առևտրային 

գործակալներ: 

Իտալական ՓՄՁ-ն, որը տեղակայված է Հռոմում, մասնագիտացած է հոգեթերապիայի 

համար նախատեսված էլեկտրական-բժշկական սարքավորումների արտադրության 

ոլորտում, մշակել է բազմաֆունկցիոնալ սարքավորում նրանց համար, ովքեր ցանկանում են 

ունենալ մեկ ֆիզիկական թերապիայի կենտրոն միանման դիզայնով, որը նախագծված և 

սարքավորումներով հագեցած է լինելու բուժելու բոլոր այն հիվանդությունները, որոնք 

ներկայումս պահանջում են բազմազան և թանկ սարքավորումներ: Իտալական շուկայում 

ունենալով ամուր դիրքեր, ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության և/կամ 

տարածման համաձայնագրեր Եվրոպայում և դրանից դուրս: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08866e95-23a2-44e6-ada6-840d0c93e797  

  Ծածկագիր. BOIT20180710001 

Կորեական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր ճշգրիտ in vitro մոլեկուլային 

ախտորոշման համար, որը արագ և միաժամանակ հայտնաբերում է վարակի 10 պաթոգեն 

(HPV, TB, STI): 

Կորեական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է IVD (in vitro ախտորոշիչ սարքի) 

ապրանքային պորտֆելի մշակման և արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ ՝ 

տարածելու իր արտադրանքի հավաքածուն, որը նախատեսված է միաժամանակ ավելի քան 

10 վարակիչ պաթոգենների մոլեկուլային ախտորոշման համար և հիմնականում 

օգտագործվել է կենտրոնացված կլինիկական լաբորատորիաներում: Ընկերությունը 

նախընտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ, ովքեր մասնագիտացած են ինֆեկցիոն 

հիվանդությունների և բժշկական սարքավորումների ոլորտում, ունեն նաև հավելյալ 

կլինիկական լաբորատորիաների լայն ցանցեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af6962c8-c2e8-481e-866c-3a415c4ebbbe  

Ծածկագիր. BOKR20200301001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Առողջապահական ծառայություններ մատուցող մատակարարը Միացյալ 

Թագավորությունից  փնտրում է ինֆեկցիաների կանխարգելման նորարարական լուծումներ 

Միացյալ Թագավորության հարավ-արևմուտքում հաստատված հայտնի ընկերությունը 

մասնագիտացած է ինֆեկցիաների կանխարգելման, ստերիլիզացման և վերացման 

ծառայությունների տարածմամբ ազգային առողջապահական ծառայություններ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08866e95-23a2-44e6-ada6-840d0c93e797
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af6962c8-c2e8-481e-866c-3a415c4ebbbe
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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 

 

 Այլ ոլորտներ 

  

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Իսպանական ընկերությունը, որը զբաղվում է արտաքին առևտրով, փնտրում է եվրոպական 

դիստրիբյուտորներ և ներմուծողներ՝ իսպանական և լատինաամերիկյան ապրանքների 

համար 

Իսպանական սկսնակ ընկերությունը, որը մասնագիտացած է սննդի և կոսմետիկայի 

միջազգային առևտրի ոլորտում, ներմուծում է լատինա-ամերիկյան արտադրանք և 

արտահանում է իսպանական և լատինա-ամերիկյան արտադրատեսակներ, ինչպիսիք են՝ 

իսպանական գինիները և առաջին քամվածքի ձիթայուղի արտադրատեսակները տարբեր 

ձևաչափերով, խնձորի քացախը, կիտրոնի հյութի կոնցենտրատը, պանիրները, կոսմետիկ 

արտադրանքը, որոնք հիմնված են առաջին քամվածքի ձիթայուղի վրա, սուրճը և մրգերը: 

Ընկերությունը շահագրգռված է կապ հաստատել եվրոպական դիստրիբյուտորների / 

ներմուծողների հետ՝ տարածման  ծառայությունների ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b3915e8-f667-44e6-85b0-06ed42af6e2f  

 Ծածկագիր. BOES20200206001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7abf9817-d436-4f1d-843c-8a4681325bb5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b3915e8-f667-44e6-85b0-06ed42af6e2f
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Իսրայելյան ընկերությունը, որն առաջատարներից է վերականգնվող էներգիայի (արևային 

տնտեսություններ) և այլնի ոլորտում, փնտրում է ծառայությունների մատուցման և այլ 

տիպի համագործակցություն 

Իսրայելյան պրոֆեսիոնալ շինարարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է 

վերականգնվող էներգիայի (արևային տնտեսություններ) ծրագրերում, փնտրում է 

գործընկերներ: Գործակալներ, իրավատերեր են որոնվում ֆոտովոլտանային նախագծերից, 

արեգակնային տեխնոլոգիական ընկերություններից և ֆինանսական խմբերից: 

Առավելություններ. էական ֆինանսներ և էներգախնայողություն, երկարատև փորձ, 

ներառյալ գործառույթների ինտեգրումը և ոլորտում ուժեղ կապերը: Ընկերությունը 

փնտրում է առևտրային գործակալության, ֆինանսական, ծառայությունների մատուցման և 

ենթապայմանագրային համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ea2f86f-33fd-44a8-8945-4654486371a5 

Ծածկագիր. BOIL20181123001 

Լեհ-ուկրաինական LED էկրանների արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 

առևտրային գործակալներ 

Վարշավայում գործող ընկերությունը, որն ունի գործարաններ Լեհաստանում և 

Ուկրաինայում, մասնագիտացած է LED էկրանների, ինչպես նաև LED այլ արտադրանքի 

(մուլտիմեդիա խաղաթղթերի, մեդիա ֆասադների, մուլտիմեդիա ցուցադրման 

ցուցափեղկերի, LED մոդուլների) արտադրության, տեղադրման և սպասարկման ոլորտում: 

Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ, նաև 

առաջարկում է համագործակցություն տարածման ծառայությունների կամ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3fe6c28c-8f08-462e-9d6f-06ca65b5b7f3   

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ea2f86f-33fd-44a8-8945-4654486371a5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3fe6c28c-8f08-462e-9d6f-06ca65b5b7f3


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/ 

24 

 
 

Ծածկագիր. BOPL20200225003 

 

Լիտվական տպագրական ընկերությունն առաջարկում է լիարժեք գունավոր տպագրություն 

և հարակից բոլոր ծառայությունները արտադրական, աութսորսինգային կամ 

ենթապայմանագրային  համաձայնագրերի ներքո: 

Լիտվական տպագրական ընկերությունը, որն ի վիճակի է մատուցել տպագրական 

ծառայություններ տարբեր ոլորտներին՝ տուփերից մինչև ամսագրեր կամ շապիկներ, 

հետաքրքրված է երկարաժամկետ համագործակցությամբ. այն  կաշխատի արտադրական, 

աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային  համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee70b68b-4466-4306-9cbc-0e71e4718e9c  

Ծածկագիր. BOLT20190430001 

 

 

Բնական կավից ձեռագործ հուշանվերներ ստեղծող և արտադրող լիտվական ընկերությունը 

փնտրում է առևտրի միջնորդներ 

Լիտվական ընկերությունը, որը զբաղվում է բնական լիտվական կավից ձեռագործ 

հուշանվերների (գավաթներ, գորգեր, բաժակներ, մոխրամաններ, շշեր, եղջյուրներ, զանգեր, 

մոմակալներ և այլն) դիզայնի և արտադրության մեջ, փնտրում է առևտրի միջնորդներ: 

Ընկերությունը ցանկանում  է համագործակցել  առևտրային գործակալության կամ 

տարածման ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee70b68b-4466-4306-9cbc-0e71e4718e9c
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c98e0f60-7369-4a76-b10c-1943b093b695  

Ծածկագիր. BOLT20200302001 

 

 

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ ցնցուղի  ջերմաստիճանի 

տատանումները նվազեցնող սարքավորման համար 

Իսպանական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է էներգիայի և ջրի խնայողության 

ոլորտում, մշակել է հոսքի վերահսկիչ սարքավորում ջերմոստատիկ և ոչ տերմոստատիկ 

(ցնցուղի) խառնիչներ տեղադրելու համար: Այս սարքն ապահովում է անընդհատ հոսք, 

նվազեցնում է ջերմաստիճանի տատանումները և ստեղծում է օպտիմալ 

հարմարավետություն: Ընկերությունը փնտրում է տարածման համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86fe8590-e59d-49ce-8904-111867c670b8      

Ծածկագիր. BOES20200225001 

Սլովենիայի հետազոտական լաբորատորիան աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո 

առաջարկում է գովազդի և շուկայավարման ճանաչողական լուծումներ ընկերությունների 

հաջողության և հաճախորդների հավատարմության ամրապնդման համար 

Սլովենիայի գիտահետազոտական լաբորատորիան առաջարկում է իր նոու-հաուն, 

անձնակազմի փորձաքննություն և տեխնիկական աջակցություն ֆիրմաներին և գործարար 

պրակտիկա իրականացնողներին՝ նպատակ ունենալով մշակել ճանաչողական 

շուկայավարման արդյունավետ լուծումներ, մշակել արտադրանքի տեղադրման 

ռազմավարություններ և ապահովել հաճախորդների հավատարմությունը: 

Համապատասխան վերլուծությունն ու խորհրդատվությունը տրամադրվում են 

հիմնականում (բայց ոչ բացառապես) քանակական տվյալների հիման վրա: Հետաքրքրված 

եվրոպական գործընկերների հետ համագործակցությունը կլինի աութսորսինգային 
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պայմանագրերի ներքո: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b650271b-626c-4e24-9887-60bebcae298a 

Ծածկագիր. BOSI20200303001 

Ներկեր, սոսինձներ և հիմնաներկներ արտադրող ուկրաինաական ընկերությունը փնտրում 

է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

2006 թվականից քիմիական արդյունաբերության ոլորտում գործող ուկրաինական 

ընկերությունը առաջարկում է մանրահատակի լաքեր, պատերի ակրիլային ներկեր (ներքին 

և արտաքին), հիմնաներկեր, լաքեր և այլն: Ընկերությունն առաջարկում է նաև հատուկ 

ակրիլային դեկորատիվ ներկեր:  Այն փնտրում է առևտրային գործակալության կամ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a8c6176-f303-46c3-98a9-ce3e57d57f2f  

Ծածկագիր. BOUA20181230010 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Համապատասխան հարթակը փնտրում է տեղական, վստահելի արտադրող 

ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի ներքո 

Բեռլինում հիմնված սկսնակ ընկերությունն առաջարկում է հարթակ, ուր արտասահմանյան 

տեղական, վստահելի արտադրողների հետ մարդիկ կքննարկեն իրենց մասնագիտական 

կյանքի առաջընթացը` փորձելով ապրել իրենց երազած կյանքով։ Սկսնակ ընկերությունը 

փնտրում է տեղական արտադրողներ, ովքեր ցանկանում են որոշակի լրացուցիչ գումար 

վաստակել և պատրաստ են փոխանցել իրենց գիտելիքները: Համագործակցությունը կլինի 

ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bdb351f-4cba-4feb-80f5-fe8cd6499598  

Ծածկագիր. BRIL20190430001 

Մեծ Բրիտանիայի ընկերությունը փնտրում է նորարարական նվերներ և աքսեսուարներ՝ 

տարածելու նպատակով 

Հարավարևմտյան մեծբրիտանական  ընկերությունը  մասնագիտացած է նորարարական, 

զվարճալի, խնդիրներ լուծող, կենսակերպի և տան համար նախատեսված պարագաների և 

նվերների ոլորտում, ունի մեծ փորձ, կապեր մանրածախ վաճառքի և բարձրորակ 

հանրախանութների  հետ, զբաղվում է բազմակի փոստային պատվերի իրականացմամբ, 

առցանց և  փողոցային  բարձրորակ նվերների և տնային պարագաների մանրածախ 

առևտրով: Ընկերությունը փնտրում է  նոր մատակարարներ միջազգային արտադրողներից՝ 

տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու 

նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f30e95a9-108b-4138-8dc5-256b31c016ba  

 Ծածկագիր. BRUK20200211001 

Իռլանդական առցանց մանրածախ վաճառքով զբաղվող  ընկերությունը փնտրում է 

աութսորսինգային համաձայնագրեր՝ պոտենցիալ գործընկերներին նվեր-տուփերով 

պարագաներ մատակարարելու նպատակով  

Իռլանդական առցանց մանրածախ վաճառքով զբաղվող  ընկերությունը փնտրում է 

աութսորսինգային համաձայնագիր, որպեսզի գտնի նոր և առավել  ծախսարդյունավետ 

պարագաներ, որոնք կընդգրկվեն  իր նորաստեղծ նվերների տուփերում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/133cea04-3632-4a98-bebe-6df3ca78a16c  

Ծածկագիր. BRIE20200218001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Հյուրանոցային գործողությունների օպտիմալացման համար բազմաֆունկցիոնալ 

ծրագրային պլատֆորմ 

Հունական  ՏՏ ոլորտի ՓՄՁ-ն մշակել է ինտեգրված հյուրընկալության հարթակ ինչպես 

առանձին հյուրանոցների, այնպես էլ  հյուրանոցների խմբերի համար, որոնք ունեն մի քանի 

անշարժ գույք: Այն հատուկ նախագծված է ներքին հաղորդակցությունը օպտիմալացնելու, 

հյուրանոցային գործունեությունը պարզեցնելու և հաճախորդներին ավելի որակյալ 

ծառայություններ մատուցելու համար:  Առաջարկվող լուծումը կյանքի կոչելու համար  

ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր գործում են հյուրանոցային 

արդյունաբերության և/կամ գիշերակացի ծառայությունների ոլորտում: 

Համագործակցությունը հիմնված կլինի տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային 

համաձայնագրի վրա: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e3247b4-a809-431c-8444-0b33fc6e22ab  

Ծածկագիր. TOGR20200205001 

Միացյալ Թագավորությունում գտնվող հետազոտական ինստիտուտը, որը 

մասնագիտացած է  ինֆեկցիոն հիվանդությունների ոլորտում, գործընկերներին 

առաջարկում է կլինիկական փորձարկումների նախագծում և իրականացում  

Միացյալ Թագավորությունում գտնվող հետազոտական ինստիտուտը, որը կլինիկական 

հետազոտության ոլորտում բավականին փորձ ունի, առաջարկում է իր 

հնարավորությունները կլինիկական փորձարկումների նախագծման և իրականացման մեջ՝ 

mailto:info@eenarmenia.am
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առողջապահության ոլորտում նորարարություններ մշակող ընկերություններին, 

համալսարաններին և այլ կազմակերպություններին՝ ներառյալ ախտորոշումը, բժշկական 

սարքավորումները, պատվաստանյութերը և թերապևտիկ միջոցները: Նախատեսվում է, որ 

համագործակցությունը կլինի տեխնիկական աջակցությամբ  հետազոտական  կամ 

առևտրային համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8231a98c-dc10-4e78-af61-a4079130cbee  

Ծածկագիր. TOUK20200211001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Հոլանդական ընկերությունը փնտրում է խելացի սարքավորումներ ծանր թղթի բեռնարկղերը 

մշակելու համար 

Հոլանդական մաքրող ընկերությունը փնտրում է էրգոնոմիական լուծում՝ շենքերի ներսում 

մինչև 150 կգ ծանր թղթի բեռնարկղերի բեռնաթափման և տեղափոխման նպատակով: 

Տեխնոլոգիական այս հարցումը  բաց նորարարության մարտահրավերի մի մասն է: 

Հոլանդական խոշոր ընկերությունը համագործակցություն է փնտրում ինժեներական կամ 

արտադրական գործընկերների հետ և  ակնկալում է կնքել տեխնիկական 

համագործակցության կամ արտադրական համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c2cc829-c3e6-4233-a4d5-350143bd4a49  

  Ծածկագիր. TRNL20200218001 

Ռուսական ընկերությունը փնտրում է տեխնոլոգիա՝ պինդ վերականգված վառելիքի 

արտադրության համար, որը կօգտագործվի էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ 

Ռուսական ընկերությունը Մոսկվայից փնտրում է այնպիսի տեխնոլոգիայի 

սեփականատերերի, ինչպիսիք  թույլ կտան կարգավորել քաղաքային պինդ թափոնները, 

որպեսզի արտադրեն կոշտ աղբից վերականգված վառելիք (SRF), որն օգտագործվելու է 

էլեկտրական էներգիա արտադրելու համար: Ընկերությունը հետաքրքրված է տեխնիկական 

աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրերով, համատեղ ձեռնարկությամբ  կամ 

լիցենզիոն համաձայնագրերով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70c8b981-9491-46c8-976e-d47966417292  

       

Ծածկագիր. TRRU20200208001 

mailto:info@eenarmenia.am
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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  2020 թ․-ի ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսների ընթացքում 

կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

 
 

 

Ապրիլ 

20/04/2020 " EEN Brokerage Event during HANNOVER MESSE 2020 -Տեխնոլոգիական և բիզնես 

համագործակցության օրեր                                                                                                                                                  

Հաննովեր (Գերմանիա) 

Միջոցառումը նոր տեխնոլոգիաներ, գաղափարներ և լուծումներ ձեռք բերելու, 

ինչպես նաև հնարավոր մատակարարների և գործարար գործընկերների հետ 

կապեր հաստատելու համար լավ հարթակ է, որը նաև ծառայում է առկա 

ապրանքների և ծառայությունների միջազգային շուկայավարման և վաճառքի 

համար։ 

https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/  

27/04/2020 InMotion 2020 Սմարթ տեստիլի միջազգային կոնֆերանս և  համագործակցության 

հաստատման միջոցառումներ                                                                                                     

Վայմար (Գերմանիա) 

Միջոցառման թիրախային խումբ են՝  

Բիզնեսի, գիտության, քաղաքականության, բազմարկիչների և կլաստերների 

mailto:info@eenarmenia.am
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
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Մայիս 

 

 

 

 

 

 

փորձագետները, որոնք զբաղվում են խելացի տեքստիլով և հագուստով և 

ցանկանում են տեղեկացված լինել հետազոտության նոր արդյունքների, 

լավագույն փորձի օրինակների և ծրագրերի արագ զարգացող ոլորտների 

մասին: 

https://www.inmotion2020.com/en/  

12/05/2020 Համագործակցության հաստատման միջոցառում-AI & Robotics @ SIDO                                                                                                             

Լիոն (Ֆրանսիա) 

Համագործակցության հաստատման այս միջոցառումը թիրախավորում է 

Բանացանց, Արհեստական ինտելեկտ և Ռոբոտաշինություն + ծրագրերի 

շուկաների 3 տեխնոլոգիական խմբերը: 

Բաց է մասնագիտական և պետական բոլոր դերակատարների համար 

(ընկերություններ, կլաստերներ, հետազոտական լաբորատորիաներ ...) 

https://sido2020.b2match.io/  

12/05/2020 Համագործակցության հաստատման միջոցառում BIONNALE 2020-ի շրջանակներում                                                                           

Բեռլին (Գերմանիա) 

BIONNALE 2020-ն ուղղված է կենսատեխնոլոգիայի, դեղագործության, 

բժշկական տեխնոլոգիաների և թվային առողջության ոլորտներին: 

https://bionnale2020.b2match.io/home  
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Հունիս 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/06/2020 Համագործակցության հաստատման միջոցառում- FIMMA MADERALIA SHOW                                                                                                             

Վալենսիա (Իսպանիա) 

Միջոցառումն ուղղված է՝ 

Արտադրողներին 

Ներմուծողներին 

Դուստր ձեռնարկություններին 

Դիստրիբյուտորական խմբերին 

Ինժեներական ընկերություններին 

Ենթակապալառուներին 

Առևտրային գործակալներին 

Հարդարման մասնագետներին 

Հետազոտողներին 

https://fimma-maderalia.feriavalencia.com/  
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ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ _ SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) 

SES ծրագրի առավելությունները 

➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում 

➢ Ծառայությունների մատուցման, արտադրական գործընացի բարելավում, 

օպտիմալացում 

➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում 

➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում 

➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար 

➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն 

Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից 

➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից 

➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները 

➢ Կրթական ձեռնարկությունները 

➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

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

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

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

փորձագետների 

ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

Հեռ․՝ +374 95 12 84 87 

E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de  

mailto:info@eenarmenia.am
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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: 

Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են: 

mailto:info@eenarmenia.am
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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

