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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 իսպանական կոնսորցիումը փնտրում է դիստրիբյուտորներ` 
իսպանական բարձրորակ սննդամթերքի լայն տեսականու համար 

Արտահանմամբ զբաղվող կոնսորցիումը կազմված է բացառապես իսպանական 
ընկերություններից, որոնք արտադրում են համադամ պարենային ապրանքներ: Այն 
հիմնադրվել է 2015-ի հուլիսին և նվիրված է արտերկրում արտադրանքի խթանմանը և 
վաճառքին: Կոնսորցիումը փնտրում է դիստրիբյուտորներ ամբողջ աշխարհում: Բոլոր 
ապրանքները ձեռագործ են, էքսկլյուզիվ և բարձրորակ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03d1a7f0-67dc-467c-9684-4eaf6ca7e81c  

Ծածկագիր. BOES20200316001 

Բուլղարական նորարարական սննդի ոլորտում գործող ընկերությունը դիստրիբյուտորներին 
առաջարկում է առողջ ապուրներ շշերով 

Բուլղարական ընկերությունն արտադրում է առողջ ապուրներ, որոնք պատրաստված են 
թարմ, տեղական արտադրատեսակներից, որոնք 100%-ով հեշտ մշակվում են և որակով են: 
Ապուրները ստերիլիզացված են ապակե շշերի մեջ և չունեն հավելանյութեր, ինչը հարմար է 
զբաղված ապրելակերպի, առողջ դիետաների, սպորտային սննդի, ալերգիա ունեցող 
մարդկանց, բուսական դիետաների պարագայում: Ընկերությունը փնտրում է 
համագործակցություն՝ տարածման ծառայությունների ներքո: Արտադրական 
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պայմանագիրը նույնպես կարող է որպես տարբերակ դիտվել: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b25fab24-c6c8-4375-96b3-2c6a69006b4c 

Ծածկագիր. BOBG20200331002 

 

Սառեցված մրգերի և բանջարեղենի արտադրողը Սլովենիայից փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ՝  իր արտադրանքը վաճառելու համար: 

Սլովենական ընկերությունը զբաղվում է տարբեր մրգերի, բանջարեղենների և 
խոտաբույսերի սառեցմամբ (լյոֆիլիզացում): Հատուկ ընթացակարգով ջուրը հեռացվում է 
մրգերից և բանջարեղեններից ՝ պահպանելով սննդի կառուցվածքը, գույնը, բույրը և 
բաղադրությունը:Ընկերությունը փնտրում է հուսալի գործընկերներ, որոնք արդեն իսկ 
ստեղծել են վաճառքի ցանց և փորձ ունեն լիոֆիլիզացված/մրգային չրերի և բանջարեղենի 
վաճառքի ոլորտում և կհմագործակցեն տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dfecc2cc-7842-4764-8be4-6613fe356c70   

Ծածկագիր. BOSI20200406002 

 

Ավանդական քաղցրավենիք արտադրող իսպանական ընկերությունը փնտրում է 
դիստրիբյուտորներ 

Հացաբուլկեղենի ոլորտում մասնագիտացած  իսպանական ընկերությունը, որն արտադրում 
է միջերկրածովյան և ավանդական քաղցրավենիք, ինչպիսիք են՝ թխվածքները կամ 
թխվածքաբլիթները, շահագրգռված է ընդլայնել իր շուկան Եվրոպայում՝ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

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

Ծածկագիր. BOES20200326001 
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Իտալական ընկերությունը, որը զբաղվում է առանց գլյուտեն մակարոնեղենի 
արտադրությամբ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Իտալական ընկերությունը, որը  հիմնված է Իտալիայի հարավում, իսկ 1872 թ․-ից՝  
Գրագնանոյում, իր հիմնական բիզնեսը նվիրել է առանց գլյուտեն մակարոնեղենի 
ուսումնասիրությանը և արտադրությանը, որը նախատեսված է  ինչպես որովայնային 
հիվանդություն ունեցող, այնպես էլ՝ գլյուտենից ալերգիա ունեցող մարդկանց համար: Այս  
արտադրությունը նվիրված է նաև նրանց, ովքեր մտադիր են իրենց սննդակարգ ներմուծել 
հացահատիկային նոր տեսակներ՝ այդպիսով բազմազանեցնելով պարզ և դասական 
մակարոնեղենի կիրառումը: Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ այլ երկրներում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc1308fe-8f1e-4093-8a7b-ea01d5756d2f    

 Ծածկագիր. BOIT20200401001 
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Բույսերի բնական էքստրակտներ, որոնք առաջարկվում են տարածման համար 

Լեհաստանի արևելյան մասում հիմնված ընկերությունը, որը մասնագիտացած է տարբեր 
բնական բույսերի էքստրակտների արտադրության ոլորտում, փնտրում է գործակալներ և 
դիստրիբյուտորներ, ովքեր կվաճառեն դրանք սննդի, դիետիկ հավելանյութերի, 
կոսմետիկայի արտադրողներին, ովքեր իրենց արտադրության մեջ օգտագործում են 
բույսերի էքստրակտներ: Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների և 
առևտրային գործակալության համաձայնագրեր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20599e44-b4a0-4888-99f4-ecf11e6eba13   

 

 Ծածկագիր. BOPL20200331001 

 

 
 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
 

Սննդի ոլորտում գործող լեհական առևտրային ընկերությունը կցանկանա համագործակցել 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո և  լեհական շուկայում ներկայացնել 
օտարերկրյա պարենային ապրանքանիշներ և ապրանքներ, ինչպես նաև կհամագործակցի 

տարածման համաձայնագրերի ներքո 

Սննդի ոլորտում գործող լեհական առևտրային ընկերությունը ցանկանում է կապեր 
հաստատել ԵՄ անդամ և ոչ ԵՄ անդամ սննդի արտադրողների հետ, որոնք հետաքրքրված 
են լեհական շուկայում ներկայացնել իրենց սննդամթերքը: Ընկերությունը սերտորեն 
համագործակցում է Լեհաստանի շուկայում մեծածախ և մանրածախ ցանցերի, ինչպես նաև 
HORECA ոլորտի և սննդի արտադրողների հետ: Ընկերությունն առաջարկում է 
համագործակցություն՝ առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների 
համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a1b2909-42dd-420c-8078-6f3604bbbb38  

Ծածկագիր. BRPL20200214002 

  

Միս արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում է  համեմունքների մատակարար 
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Լեհաստանի հյուսիս-արևելյան տարածաշրջանում հիմնված ընկերությունը 
մասնագիտացած է բարձրորակ մսի արտադրության ոլորտում, փնտրում է մսամթերքի 
տարբեր համեմունքների և համեմունքների խառնուրդների մատակարարներ: 
Ընկերությունն ունի իր սեփական ապրանքանիշի ներքո հայտնի մանրածախ շղթաների 
համար սառը եփած միս արտադրելու փորձ: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, 
ովքեր կցանկանան երկարաժամկետ համագործակցություն սկսել մատակարարման 
համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c06872b-e73d-465a-b6a7-c340deae36f0  
Ծածկագիր. BRPL20200117002 

Տեքստիլ արտադրություն 
 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Երեխաների և էկո մտածելակերպ ունեցողների  համար տեքստիլ պարագաներ արտադրող 
լեհական ընկերությունը փնտրում է համագործակցել ցանկացող օտարերկրյա 

դիստրիբյուտորներ 

Տեքստիլ ոլորտում աշխատող լեհական ընկերությունը փնտրում է  օտարերկրյա 
գործընկերներ, ովքեր պատրաստ են համագործակցել տարածման ծառայությունների, 
արտադրական, աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո: 
Ընկերությունը մասնագիտացած է երեխաների համար նախատեսված պարագաների 
արտադրության ոլորտում, ինչպիսիք են՝ վերմակները, անկողնային սպիտակեղենը, 
բարձերը, գրավիչ խաղալիքները, գոգնոցները, պայուսակները, նորածինների համար 
նախատեսված պարագաները: Բացի այդ, ընկերությունն առաջարկում է նաև էկոլոգիապես 
մաքուր և վերաօգտագործվող պայուսակներ և պարագաներ: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c06872b-e73d-465a-b6a7-c340deae36f0
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0c5f623-029b-4db0-aedd-e35c68fa6805  

Ծածկագիր. BOPL20200302001 

 

Գերմանական տեքստիլ ձեռնարկությունն առաջարկում է արտադրական կարողություններ 
հյուսման, հարդարման և ծանր գործվածքների լազերային մշակման համար՝  

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 
 

Գերմանական տեքստիլ ձեռնարկությունը, որը մասնագիտացած է կոմերցիոն գորգերի 
արտադրության ոլորոտում՝  տարբեր հարդարման տարբերակներով  և՛ պատերի, և՛ 
հատակների կիրառման համար, առաջարկում է ծանր գործվածքների հյուսման, 
հարդարման և լազերային մշակման իր կարողությունները: Ընկերությունը գործընկերներ է 
փնտրում տեքստիլ արդյունաբերությունից, գերադասելի է տեխնիկական տեքստիլի 
ոլորտից: Համագործակցությունը  նախատեսված  է  ենթապայմանագրային  
համաձայնագրերի ներքո: 
  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b02d2573-520d-4dd4-a624-7544bc9a0091  

Ծածկագիր. BODE20200306001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b02d2573-520d-4dd4-a624-7544bc9a0091
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Պատրաստի գործվածքների, աքսեսուարներով անկողնային պարագաների և այլ կարի 
ապրանքների իսրայելյան տեքստիլ մատակարարը փնտրում է համատեղ ձեռնարկություն, 

տարածման կամ արտադրական համաձայնագրեր 

Իսրայելյան ընկերությունն արտադրում և մատակարարում է ամբողջ աշխարհում 
պատրաստի գործվածքներ և ամբողջովին մատչելի, աքսեսուարներով կարված  իրեր՝ տան 
անկողնային նորաձևության համար: Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունները 
ներառում են՝ դիզայն, տպագրություն, հարդարման աշխատանքներ, կար և առաքում 
ամբողջ աշխարհում: Ընկերությունը փնտրում է համատեղ ձեռնարկության, տարածման 
կամ արտադրական համաձայնագրեր, որպեսզի կարողանա հասնել նոր շուկաներ և 
ընդլայնել իր արտադրանքի վաճառքը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b953126-7955-4247-9f60-86c941e10a6f  

Ծածկագիր. BOIL20200317001 

 
Կանացի հագուստ արտադրող լեհական ընկերությունը  փնտրում է առևտրային 

գործընկերներ, ովքեր կհամագործակցեն առևտրային գործակալության կամ տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

Լեհական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է կանանց նորաձևության արտադրության  
ոլորտում, փնտրում է առևտրի միջնորդավորված ծառայություններ: Հավաքածուն 
բաղկացած է ամենօրյա հագուստից և բարձրորակ գործվածքից պատրաստված 
կորպորատիվ հագուստից: Ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության կամ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c7664e8-0632-4dde-bf68-8a09057d261b    

Ծածկագիր. BOPL20200316001 

 
Կահույքի համար նախատեսված տեքստիլ արտադրող ռումինական ընկերությունը փնտրում 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b953126-7955-4247-9f60-86c941e10a6f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c7664e8-0632-4dde-bf68-8a09057d261b
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է միջազգային բիզնես գործընկերներ` տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի 
ներքո 

Ռումինական ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել վաճառքը միջազգային շուկաներում՝ 
գտնելով բիզնես գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված կլինեն տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո տարածել իր ապրանքները։ Ընկերությունն 
առաջարկում է կտորեղենի լայն տեսականի պատրաստված՝ բամբակից, քաթանից, 
կանեփաթելից, պոլիեսթերից, ակրիլից, կաշվե տարբեր մանվածքներից, որոնք 
առանձնանում են գույների բազմազանությամբ:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec9f06f7-c894-4fac-a245-7931bbab9965  

Ծածկագիր. BORO20200326001 

 
 

Բարձրորակ միկրոֆիբրի տեքստիլ և մաքրող գործիքներ արտադրող ֆրանսիական 
ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների  համաձայնագրեր 

Այս ֆրանսիական ընկերությունը ընտանեկան բիզնես է, որը հիմնադրվել է 1977 թ.-ին: 
Որպես տարբեր բիզնես ոլորտների (բժշկական, սննդի, համայնքների և մանրածախ 
ապրանքների) մաքրման գործիքների առաջատար արտադրող և դիստրիբյուտոր, այն նաև 
մշակում է մասնավոր պիտակով ապրանքներ լայն հասարակության և OEM-ի համար 
(բնօրինակ սարքավորումների արտադրող): Ներկայումս այն ձգտում է ընդլայնել իր 
գործունեությունը՝ նոր բիզնես գործընկերների հետ տարածման ծառայությունների կամ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի միջոցով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9af87d51-ac63-4d12-9e1d-7b9fdec7a3fa    

Ծածկագիր. BOFR20200310001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լեհական ընկերությունը, որն արտադրում է հատուկ հագուստ, ինչպիսիք են՝ պարեգոտները, 
դատավորի հագուստը և վանականների հագուստը, փնտրում է գործվածքների և պարանների 

մատակարարներ 

Հյուսիսարևելյան Լեհաստանի տարածքում գտնվող ընկերությունը, որն արդեն զբաղվում է 
միջազգային համագործակցությամբ, արտադրում է այնպիսի տեսակի հագուստ, ինչպիսիք 
են՝ բամբակյա պարեգոտները, դատական հագուստները, վանականների հագուստները, 
ավարտական հագուստները և այլն: Զարգացման շնորհիվ ընկերությունը հետաքրքրված է 
համագործակցելու բրդյա կոստյումների գործվածքների և խիտ պարանների 
մատակարարների հետ՝ մատակարարման համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/331572f4-99ec-4f83-ac21-6bf545c1e102   

Ծածկագիր. BRPL20200219001 

Հոլանդական էլեկտրոնային խանութը  փնտրում է համագործակցություն  այն 
ապրանքանիշերի հետ, որոնք կարող են մատակարարել կաշի/ կաշվե պայուսակներ և 

ճամպրուկներ ցածր և միջին խավի համար` առևտրային գործակալության համաձայնագրի 
ներքո համագործակցելու նպատակով: 

Հոլանդական էլեկտրոնային խանութը մասնագիտացած է կաշվե իրերի, ինչպես օրինակ՝ 
պայուսակների և կոշիկների վաճառքի մեջ: Իրենց վեբ-խանութի համար ընկերությունը 
փնտրում է ցածր և միջին խավի համար նախատեսված կաշի/կաշվե նորաձև 
ճանապարհորդական պայուսակների և ճամպրուկների նոր ապրանքանիշեր: 
Ընկերությունը փնտրում է եվրոպայում հիմնված ապրանքանիշեր: Համագործակցությունը 

mailto:info@eenarmenia.am
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կարող է լինել առևտրային գործակալության ներքո:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1821e8a-e69a-4ef7-a347-74903d5e00f7    

Ծածկագիր. BRNL20200229001 

 

Շինարարություն 
 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Շինարարական տեխնիկա արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է 
արտադրական համաձայնագիր 

Ուկրաինական ընկերությունը մասնագիտանում է շինարարության եզակի մեքենաներ 
նախագծելու և արտադրելու ոլորտում, նախատեսված՝ շենքի տարածքի պայմաններում 
փրփուր բետոնի արտադրությանն, էներգախնայող փրփուր բետոնների արտադրությամբ 
արդյունաբերական և բնակարանային շինարարության մեջ: Ընկերությունը փնտրում է 
արտադրական համաձայնագիր միջազգային ընկերության հետ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f17d0b9b-d3b5-4324-8953-f5d85a99b439   

 
Ծածկագիր.   BOUA20190331005 
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Պտուտակային հենասյուներ, ֆոտովոլտային մոնտաժային համակարգեր և պողպատե 

օժանդակ կառույցներ արտադրող սերտիֆիկացված իտալական արտադրողը փնտրում է 
ենթապայմանագրային, տարածման ծառայություններ և առևտրային գործակալության 

համաձայնագրեր 
 

Իտալական սերտիֆիկացված ընկերությունն արտադրում և առաջարկում է պտուտակային 
հենասյուներ, ֆոտովոլտային մոնտաժային համակարգեր և պողպատե օժանդակ 
կառույցներ: Ընկերության թիմը գործում է ավելի, քան քսան տարի և երկար տարիների 
փորձ ունի արտերկրում: Այն ի վիճակի է հարմարեցված լուծումներ տրամադրել՝ հիմք 
ընդունելով գեոտեխնիկական հաշվետվությունները: Համագործակցությունն 
իրականացվելու է ենթապայմանագրային, տարածման ծառայությունների և առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո:  

Ծածկագիր.    BOIT20200331001 

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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Լեհական կլաստերը փնտրում է գործընկերներ՝ աութսորսինգային պայմանագրեր կնքելու 
համար 

Այս լեհական կլաստերը ստեղծվել է 2016 թվականին և այն կապում է տեղական շահագրգիռ 
կողմերին: Կլաստերի նպատակն է խթանել և աջակցել Լոուեր Սիլեսիայում կայուն 
էներգետիկ համակարգի զարգացմանը: Կլաստերն ունի մասնագիտական փորձ տարբեր 
աշխատանքային նախագծերում և առաջարկում է նոու-հաու և տեխնոլոգիա: Կլաստերը 
հետաքրքրություն է առաջարկել իր ծառայությունները մատուցել աութսորսինգային 
պայմանագրի ներքո կանաչ էներգիայի ավելացման նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4042b0f3-d7f6-40d3-878b-81867cf6c091  

 Ծածկագիր.   BOPL20200218004 

 

Գերմանական ընկերությունն առաջարկում է պատշգամբի համակարգ: Գործընկերները 
որոնվում են արտադրության և տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

Փոքր գերմանական ընկերությունը մշակել է  պատշգամբի կառուցման համակարգ, որը 
թույլ է տալիս հեշտությամբ տեղադրել պատշգամբներ առկա շենքերում: Այն մոդուլային է, 
ճկուն, հիմնված է ալյումինի վրա և հեշտ է տեղադրվում: Ընկերությունը գործընկերներ է 
փնտրում համակարգը արտադրելու և տարածելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15832fb6-7e6c-462a-9dbd-de6d313fc49d   

Ծածկագիր.   BODE20200324001 
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Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է 3 D գիպսե միջատախտակներ, փնտրում է 
տարածման ծառայություներ և առևտրային գործակալության համաձայնագրեր 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն արտադրում է 3 D գիպսե միջատախտակներ 
առևտրային, բնակելի և հասարակական տարածքների համար, ինչպես օրինակ՝ առևտրի 
մոլերը, խանութները,  հյուրանոցները, բնակարանները, տները, կինոթատրոնները, 
ռեստորանները, օդանավակայանների սպասասրահները, ցանկանում է ընդլայնել իր 
շուկան և փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների և առևտրային 
գործակալության համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b3497a3-f58b-4734-8728-04af2777c8e8    

Ծածկագիր.   BOUA20200318001 

 

Չեռնոգորյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պողպատի ձուլման ոլորտում, փնտրում 
է դիստրիբյուտորներ 

Չեռնոգորյան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ընդհանուր սարքավորումների, 
հանքարդյունաբերության, շինարարության, ցեմենտի, այրման, ծովային և երկաթ 
պարունակող կամ չպարունակող մետաղագործության ոլորտների համար նախատեսված  
պողպատի  ձուլման ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a388b0f-7e97-4b5a-ba27-b79beee4b529 

Ծածկագիր.   BOME20200224001 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Գործընկերներ են որոնվում  ենթապայմանագրային կամ աութսորսինգային 
համաձայնագրերի ներքո  

 Իսպանական նորաստեղծ ընկերությունը փնտրում է  գործընկերներ՝  
ենթապայմանագրային և աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո թերմոսետ  
պոլիուրեթանային շինարարական պլաստմասսայի շուկայում բեկումնային 
շարունակական արտադրության տեխնոլոգիայի մշակման համար։ Ծրագիրն իրականացվել 
է ազգային և եվրոպական վաղ փուլերի պետական ֆինանսավորման շրջանակներում, իսկ 
վերափոխման մասշտաբային նախագիծը արված է MVP (նվազագույն կենսունակ 
արտադրանք) ստեղծելու համար:   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80b9e651-58ed-4b70-b6b4-1dd8dc25061c  

Ծածկագիր.  BRES20200124001 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է երկրաջերմային և խորքային հորատման 
տեխնոլոգիա՝ տարածման  ծառայությունների և առևտրային գործակալության 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Գերմանական ինժեներական և խորհրդատվական ընկերությունը, որը կենտրոնացած է 
խորը երկրաջերմային էներգիայի, խորքային հորատման տեխնոլոգիայի և հատուկ 
մեքենաների նախագծման վրա, փնտրում է խորքային հորատման տեխնոլոգիա ունեցող 
ընկերություններ, ինչպես նաև խորքային երկրաջերմային էներգիայի հատուկ մեքենաներ և 
տեխնոլոգիաներ՝ տարածման ծառայության և առևտրային գործակալության 
համաձայնագրեր առաջարկելու համար: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80b9e651-58ed-4b70-b6b4-1dd8dc25061c
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Ընկերությունը փնտրում է ենթակապալառուներ՝ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների 
լիցքավորման կայաններին վերաբերող EIC Accelerator-ի հայտին աջակցելու նպատակով։  

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից մշակում է հայտ EIC (Եվրոպական 
նորարարությունների խորհուրդ)  ֆինանսավորման համար և փնտրում է 
էլեկտրականության գեներատորների, մարտկոցների ոլորտում գործող ընկերություններ և 
տրանսպորտային միջոցներ արտադրողներ, ովքեր կաշխատեն նախագծում: Ծրագիրը 
նպատակ ունի բարձրացնել Եվրոպայում էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (EV) 
լիցքավորման տարբերակները՝ բեռնատարների, ավտոբուսների և ավտոմեքենաների 
մարտկոցների փոխանակմամբ, ներառել լիցքավորման մակարդակի հավասարեցման 
մարտկոցը`ազգային ցանցերի կառավարմանն աջակցելու համար: Ընկերությունը փնտրում 
է գործընկերներ՝ հետազոտական համաձայնագրերի կամ այլ համաձայնագրերի ներքո 
համագործակցելու նպատակով։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6efc5e89-6d21-48a3-af96-2d2b4cac2e90    

Ծածկագիր. RDUK20200320001 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ecbfc825-174d-4fa5-8262-34ed2f06a7f7    

Ծածկագիր.  BRDE20200224001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6efc5e89-6d21-48a3-af96-2d2b4cac2e90
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

ՏՏ-դիզայներական ուկրաինական գործակալությունն առաջարկում է UX (օգտագործողի 
փորձ) և UI (օգտագործողի ինտերֆեյս) նախագծման զարգացման ծառայություններ՝ 

աութսորսինգի համաձայնագրերի ներքո: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախագծման ոլորտի ուկրաինական գործակալությունը 
տրամադրում է իր UX և UI բարձր մակարդակի փորձը ինտերֆեյսի գրաֆիկական դիզայնի 
և այլ տեսակի ծրագրային մշակումների համար նորաստեղծ և սմարթ ընկերություններին՝ 
աութսորսինգային համաձայանգրերի ներքո։  

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40959172-5817-44a7-a376-10d18f83ff49  

Ծածկագիր. BOUA20200408001 

Ռումինիայի տեխնոլոգիական ստարտափը առևտրային կամ լիցենզային համաձայնագերի 
ներքո առաջարկում է ամպային տեխնոլոգիա՝ շարժակազմի գործողությունների 

ամրագրման, առաքման և կառավարման համար: 

Ռումինական ՏՏ ընկերությունը մշակել է գույքային ամպային տեխնոլոգիա՝ վերգետնյա 
տրանսպորտի ոլորտում գործող ընկերությունների կառավարման համար, ինչպիսիք են՝ 
տաքսին, բեռնափոխադրողը, կարգոն, առաքումը և այլն: Համակարգը տրամադրում է 
ընկերության ղեկավարում և ընդհանուր ծախսերի նվազեցում, մանավանդ՝ վառելիքի և 
մարդկային աշխատուժի ժամերի ծախսերի նվազեցում: Ընկերությունը գործընկերներ է 
փնտրում առաջարկելով լիցենզային կամ առևտրային պայմանագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a764448c-f66f-4cc8-a331-0a865fbc563e    

     Ծածկագիր. BORO20200401001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40959172-5817-44a7-a376-10d18f83ff49
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a764448c-f66f-4cc8-a331-0a865fbc563e
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Բուլղարիայի կիբերանվտանգության ոլորտի ընկերությունը, որը մասնագիտացած է 
ներթափանցման փորձարկման, խոցելիության գնահատման և կիբերանվտանգության 
ապահովման ոլորտում, որպես տրամադրվող ծառայություն, փնտրում է գործընկերներ 

առևտրային գործակալության, աութսորսինգի և ենթապայմանագրային համաձայնագրերի 
ներքո: 

Նորարար բուլղարական կիբեռանվտանգության ոլորտի ընկերությունը կենտրոնացած է 
պաշտպանության, թեստավորման և խոցելիության գնահատման հետ կապված 
առաջատար ծառայություններ մատուցելու ոլորտում: ՓՄՁ-ն ունի փորձառու 
մասնագետներ` բոլոր թեստերը կատարելու, տեղեկատվական ցանկացած համակարգում 
թույլ կողմերը բացահայտելու համար: Այս ընկերությունը նաև առաջարկում է 
անվտանգության իրազեկման դասընթացներ աշխատակիցներին և կիբերանվտանգության 
խորհրդատվական ծառայություններ: Կազմակերպությունը փնտրում է նոր օտարերկրյա 
գործընկերներ առևտրային գործակալության ներքո, աութսորսինգի և/կամ 
ենթապայմանագրային համաձայնագրերի շրջանակներում համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46ea99e3-cc26-4f6b-b736-3d570e281c41  
Ծածկագիր. BOBG20200319001 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ ծառայությունների մատուցման 
պայմանագրերի ներքո՝ մուլտիմեդիա սարքավորումներ ցուցադրելու և (կամ) դրանց 

սպասարկման համար 

Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ Եվրոպայում՝ տեղադրելու կամ 
սպասարկելու համար  մուլտիմեդիա սարքավորումները, ինչպիսիք են՝ թվային 
ազդանշանը, կրպակները, տեսաֆիլմերը, տեսանկարահանումը, աուդիոն, կաբելային 
սարքավորումները: Ընկերությունն առաջարկում է ծառայությունների համաձայնագրեր՝ 
հատկապես եվրոպական երկրներում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5e5f4b9-f2a3-4d9e-9a32-7065972e4e43    

  Ծածկագիր. BRFR20190923001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46ea99e3-cc26-4f6b-b736-3d570e281c41
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5e5f4b9-f2a3-4d9e-9a32-7065972e4e43
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Կոսմետիկա 
 

 

 

 

 
 
 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է օրգանական կոսմետիկայի արտադրության 
ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Լեհական ընտանեկան ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բնական կոսմետիկայի 
արտադրության ոլորտում, ինչպիսիք են՝ օճառները, մարմնի յուղերը, պիլինգի նյութերը, 
հիդրոլտները և մորուքի համար նախատեսված բնական կոսմետիկան, փնտրում են 
գործընկերներ՝ տարածման  ծառայությունների պայմանագրերի ներքո: Բոլոր առաջարկվող 
ապրանքներն արտադրվում են առանց ֆիքսվող նյութերի, կոնսերվանտների կամ 
պարաբենների: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ddd4154-8eec-47a0-a87c-76bada0579d9  

mailto:info@eenarmenia.am
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Ծածկագիր. BOPL20200401001 

 

Ռումինական ընկերությունն առաջարկում է մաշկի խնամքի  բնական  միջոցներ, օճառներ և 
լվացող միջոցներ՝ տարածման համար 

Ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է մաշկի խնամքի միջոցներ, բնական 
արտադրատեսակներ, օճառներ և մաքրող միջոցներ, ցանկանում է հետագայում ընդլայնել 
իր շուկան միջազգային մակարդակում: Այդ իսկ պատճառով ընկերությունը փնտրում է 
գործընկերներ, որոնք հետաքրքրված են այդ արտադրանքն իրենց շուկաներում տարածելու 
համար՝ համագործակցելով  երկարաժամկետ տարածման ծառայությունների կամ 
առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05d211e1-cc1c-4cc8-8014-3a0426cf12d9  

     Ծածկագիր. BORO20190612003 

 

Ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր գործընկերներ՝ տարածելու և 
գովազդելու  բնական կոսմետիկա 

Ուկրաինական ընկերությունը գրանցված և սերտիֆիկացված կոսմետիկա արտադրող է: 
Արտադրանքն ընդգրկում է քսուքներ ու լոսյոններ դեմքի և մարմնի համար, դիմակներ, 
սկրաբներ և այլն: Ընկերությունն իրականացրել է իր սեփական հետազոտությունն ու 
մշակումը և սկսել է արտադրել եզակի ապրանքներ, ինչպիսիք են հակաբակտերիալ ձեռքի 
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ախտահանիչները: Ընկերությունն առաջարկում է տարածման պայմանագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f2c2259-739d-4d20-8d7b-b395b4c4d504   
Ծածկագիր. BOUA20200204001 

 

 
 
 

Առողջապահություն 

 

 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իտալական բժշկական և կոսմետիկայի ոլորտի ընկերությունն առաջարկում է ձեռքի 
սանիտարական միջոցներ՝ հակաբակտերիալ հատկությամբ և այլ դերմոկոսմետիկ 
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միջոցների տարածման համար 

Իտալական ընկերությունը մասնագիտացած է տեղային օգտագործման համար 
դերմոկոսմետիկայի և բժշկական սարքավորումների արտադրության մեջ, ինչպես նաև 
երրորդ անձանց համար արտադրում է  սերտիֆիկացված արտադրանք՝ ISO 9001 / ISO 13485 
/ HACCP, նորարարական բաղադրիչներ կիրառելով և իրականացնելով ամենաբարձր 
որակի արտադրական գործընթաց: Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ, ովքեր 
շահագրգռված են վաճառել իրենց արտադրանքը, ներառյալ ձեռքով մաքրող գելային 
արտադրանքը հակաբակտերիալ հատկությամբ  և այլ դերմոկոսմետիկ 
արտադրատեսակներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81362fff-d7cf-4088-8263-6767ff46431a    

 

Ծածկագիր. BOIT20200316002 

Չինական ընկերությունը, որը մատակարարում է բարձրորակ մեկանգամյա կիրառման 
պաշտպանիչ դիմակներ, փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագիր ստորագրելու նպատակով 

Այս  չինական պրոֆեսիոնալ տեքստիլ արտադրող  ձեռնարկությունը  միավորում է 
տեքստիլի R&D, դիզայն, արտադրություն և վաճառք: COVID-19-ի բռնկման արդյունքում 
ընկերությունը շտապ սկսեց մեկանգամյա պաշտպանիչ դիմակների արտադրություն: Բոլոր 
ապրանքները ձեռք են բերել CE համապատասխան սերտիֆիկացում: Նրանք փնտրում են 
եվրոպական գործընկերներ՝ իրենց բիզնեսը ընդլայնելու համար տարածման 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62166225-f2fa-49e7-8d87-84edb09b14dc    

Ծածկագիր. BOCN20200407001 
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Միանգամյա օգտագործման պարկուճային ներարկիչների ռուսաստանյան արտադրողը 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է մեկանգամյա կարպուլային  ներարկիչներ, որոնք 
վերացնում են վնասվածքի ռիսկը՝ բժշկի և բժշկական անձնակազմի վարակումը 100%-ով: 
Ընկերությունը փնտրում է հուսալի գործընկերներ երկարաժամկետ համագործակցության և 
տարածման ծառայություններ մատուցման համաձայնագրերի  կնքման համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40db9f5a-728d-4647-8fd4-8460ced622c5   

Ծածկագիր. BORU20200221002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է շաքարի կոնցենտրացիայի չափիչ գործիքներ, 
փնտրում է էլեկտրական սխեմաների և այլ նյութերի հուսալի մատակարարներ 

Ռուսական ընկերությունն արտադրում է դյուրակիր բազմապիսի բևեռաչափի լազերային 
համակարգեր՝  նյութերի համակենտրոնացումը որոշելու և շաքարի պարունակությունը 
չափելու համար: Դրանք օգտագործվում են արտադրական և քիմիական 
արդյունաբերություններում: Ընկերությունը փնտրում է բևեռաչափի արտադրության համար 
անհրաժեշտ էլեկտրոնային սխեմաներ և նյութերի նոր մատակարարներ մատակարման 
համաձայանգրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7af77f1c-ed50-4a33-b9d0-805889e79dbb    

Ծածկագիր. BRRU20200214001 

 

 Այլ ոլորտներ 
  

 

 

 

 
Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Հոլանդական ինժեներական ընկերությունը և ենթակապալառուն առաջարկում է սննդի 

արդյունաբերության համար արտադրանքի ավտոմատացված բեռնաթափման մեքենաների և 
համակարգերի նախագծում, արտադրություն, ինժեներիա և ներդրում: 

Հոլանդական  ընկերությունը, որը մասնագիտացած է սննդի արդյունաբերության  
արտադրանքի բեռնաթափման ավտոմատացված համակարգերի ոլորտում, առաջարկում է 
արդյունաբերական ինժեներիայի և ավտոմատացման ծառայություններ՝ որպես 
ենթակապալառու: Ընկերությունը նախագծում և արտադրում է ամբողջական մեքենաներ և 
համակարգեր արտադրանքի բեռնաթափման համար, ներառյալ՝ ռոբոտաշինություն, 
էլեկտրոնիկա և ՏՏ կառավարման համակարգեր, ինչպես նաև դրանց մասերը: 
Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում սննդի արդյունաբերության ոլորտում, ովքր 
հետաքրքրված են ենթապայմանագրային գործակալության կամ արտադրական 
համաձայնագրի շրջանակներում համագործակցությամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4638ec9b-f96d-4025-91bd-74ce9126f1c8    

Ծածկագիր. BONL20200221002 

 

 

Վեկտորի վրա հիմնված թվային օրինաչափությունների և թվային նախշերով մակերևույթի 
ձևավորման  մալթական ստուդիան գործընկերներ է փնտրում լիցենզային պայմանագրերի 

ներքո 

Մակերևույթի դիզայնի ստուդիան Մալթայից  առաջարկում է վեկտորի վրա հիմնված 
թվային ձևաչափի ձևավորման նմուշներ՝ ցանկացած արտադրանքի մակերեսին տպելու 
համար: Պատվերով ձևավորումները հասանելի են այն ընկերություններին, որոնց 
անհրաժեշտ են տեքստիլի և գործվածքների, բացիկների և գրենական պիտույքների, տնային 
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դեկորատիվ  իրերի, պաստառների և նորաձևության հավաքածուների համար նախշեր: 

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

Ծածկագիր. BOMT20200402001 

 

Գալարների մշակման հոսքագծեր արտադրող գերմանական ընկերությունը փնտրում  է 
վաճառքի գործակալներ 

Գերմանական ընտանեկան ձեռնարկությունը 1945 թվականից մասնագիտանում է 
գալարների վերամշակման սարքավորումների և հոսքագծերի վրա: Ընկերությունն 
արտադրում է ավտոմատացված տարբեր աստիճանների կտրման և հավասարեցման 
սարքավորումներ և հոսքագծեր՝ հաստությունների և լայնությունների տարբեր 
սպեկտորների շրջանակներում: Ընկերությունը շատ փորձառու է բարակ և նուրբ 
մետաղական շերտերի մշակման ոլորտում: Այն առաջարկում է առևտրային 
գործակալության համաձայնագրեր՝ սարքավորումների վաճառքի ոլորտում փորձ ունեցող 
հավանական գործընկերներին:   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2512be07-c843-4977-bbc3-9e8e8be7a2c5  

Ծածկագիր. BODE20200326001 

 

Լյուքսեմբուրգյան ընկերությունը, որն արտադրում է զուգարանի ավտոմատ լվացման սարք, 
փնտրում է վաճառքի գործակալներ 

Ընկերությունը սկսնակ ձեռնարկություն է, որը ստեղծվել է 2016 թվականին և հիմնված է 
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Լյուքսեմբուրգում, այն 2018 թվականից մշակում, արտադրում և վաճառում է զուգարանի 
ավտոմատ լվացման նորարարական սարք, որն ունի խելացի կառավարում, դրանով  ջրի 
սպառումը կարող է կրճատվել մինչև  30%: Ընկերությունը փնտրում է վաճառքի և 
տարածման գործակալներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b232518a-9afc-41a4-9a33-60c539c6bfbc   

Ծածկագիր. BOLU20200330001 

Թուրքական ընկերությունը, որը ստեղծում է ինքնավար վիճակի մոնիտորինգի համակարգեր 
և ինքնավար թրթռման վերլուծության սարքավորումներ, փնտրում է տարածման 

համաձայնագրեր 

Թուրքական ընկերությունը նպատակ ունի կանխատեսման պահպանման համար 
տրամադրել ինքնավար վիճակի մոնիտորինգի համակարգեր և մասնակցում է թրթռման և 
ձայնի վերլուծության, ակտիվների հետևման համակարգերի R&D նախագծերին՝ 
Արդյունաբերության 4.0 լուծումների համար: Այն հիմնադրվել է Թուրքիայում և փնտրում է 
տարածման  համաձայնագրեր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2e4bdf3-5470-4148-b0da-bc498d648fbd   

Ծածկագիր. BOTR20200331001 

 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձրորակ փայտյա կահույքի 
արտադրության ոլորտում, փնտրում է  գործընկերներ տարածման համաձայնագրերի ներքո 

Կահույքի արդյունաբերության ոլորտում ավելի քան 29 տարվա աշխատանքային փորձ 
ունեցող ռումինական ընկերությունը, որն արտադրում է  ամուր փայտե կահույք, 
շահագրգռված է տարածման ծառայությունների համաձայնագրերով երկարաժամկետ 
համագործակցություն հաստատել հուսալի գործընկերների հետ: Կահույքի բոլոր մասերը 
պատրաստված են բարձրորակ փայտից, ծածկված էկոլոգիական լաքով և էկոլոգիապես 
մաքուր են: Այժմ ընկերությունը թիրախավորում է նոր շուկաներ, նոր գործընկերներ՝ 
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի շրջանակներում: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b737ed2-af5c-4276-beb7-d6dc39d01a53  

Ծածկագիր. BORO20200407003 
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Չինական կենսատեխնոլոգիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է 
գիտահետազոտության, ին վիտրո ախտորոշիչ հավաքածուների և գործիքների 

արտադրության և վաճառքի ոլորտներում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Չինական կենսատեխնոլոգիական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է 
գիտահետազոտության, ին վիտրո ախտորոշիչ հավաքածուների և գործիքների 
արտադրության և վաճառքի ոլորտներում, լիովին ավտոմատ քիմիլյումինեսցենտային 
իմունազերծման (CLIA) լուծույթների արտադրությամբ, որպես իր հիմնական արտադրանք, 
փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում՝ իրենց համաշխարհային վաճառքի ուղիներն  
ընդլայնելու համար: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db36b90e-a4fd-4c8b-a165-c2536924aaca  

Ծածկագիր. BOCN20200409001 

Ռուսական ընկերությունը, որն արտադրում է հացահատիկի սերմեր  հավաքող 
սարքավորում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Հացահատիկի սերմեր հավքող ժամանակակից սարքավորումը նախատեսված է 
գյուղատնտեսական արդյունաբերության մեջ կիրառման համար և արտադրված է 
ռուսական ընկերության կողմից։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ փոխշահավետ 
համագործակցության համար տարածման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի 
ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5df4c0db-c1fd-41e9-ac92-02d032b23d58  
Ծածկագիր. BORU20200222002 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Գիպսի շինարարական արտադրանքի բուլղարական արտադրողը փնտրում է 
մատակարարների համաձայնագրերը 

Գիպսաստվարաթղթե և չոր գիպս խառնուրդների բուլղարական արտադրողը փնտրում է 
մատակարման համաձայնագրեր: Ընկերությունը շահագրգռված է հիմնել հնարավոր 
համագործակցություն կրաքարային լցոնիչի և ստվարաթղթե ծածկույթի համապատասխան 
արտադրողների հետ `PBL: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61a183a9-3162-427e-84ce-5d232157b318   

Ծածկագիր. BRBG20200320001 

Լոնդոնում գործող զարդերի դիզայներական ապրանքանիշը որոնում է սնամեջ և ոսկեջրված 
զարդեր արտադրող 

Մեծ Բրիտանիայում գործող, ոսկերչության դիզայներների երիտասարդ ապրանքանիշը 
փնտրում է Եվրոպայում սնամեջ արծաթյա զարդերի փորձառու արտադրող՝ պատվերների 
իրականացման համար: Այս հատուկ հարցման նպատակն է գտնել իրենց՝ արդեն գոյություն 
ունեցող, առևտրայնորեն հաստատված մոդելի համար պատվերով հուսալի արտադրող 
գործընկերոջ: Արտադրողը պետք է ունենա Ստերլինգ արծաթ և PVD ոսկե ծածկույթ 
արտադրելու տեխնոլոգիա և հմտություններ, կամ արտադրական պայմանագրերի ներքո 
տրամադրի բարձրորակ ոսկեջրման ծառայություններ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bfaabde6-d044-4a96-a431-96d67f250265    

Ծածկագիր. BRUK20200408001 

Գրասենյակային, բնակելի և փողոցային կահույքի ռուսական արտադրողը փնտրում է 
սարքավորումների և կահույքի կցամասեր (կողպեքներ, բռնակներ և այլն) մատակարարող 

Ռուսական ընկերությունը զբաղվում է տարբեր տեսակի կահույքի արտադրությամբ՝ 
գրասենյակային, բնակելի տների  և փողոցների համար նախատեսված: Ընկերությունը 
փնտրում է սարքավորումների մատակարար և կահույքի կցամասեր, այդ թվում՝ կողպեքներ, 
բռնակներ և այլն-ի մատակարարներ՝  մատակարարման համաձայնագրի ներքո 
համագործակցելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5bd4c934-dfee-4ea1-bc91-326e6da3cd5d    

Ծածկագիր. BRRU20200213002 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 
առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Լրացուցիչ բռնակով կասեցում (EGS) և տրանսպորտային միջոցների դինամիկ հաշվեկշիռ 
(VDB) 

Բուլղարական հետազոտողների խումբը մշակել է մեքենայի կասեցման մեխանիկական 
նորույթ: Այն լայնորեն կիրառվող մասերի նոր համադրություն է, մի փոքր փոփոխված՝ նոր 
գործառույթով: Լրացուցիչ բռնակով  կասեցումը (EGS) կարող է կիրառվել նաև որոշ 
տրանսպորտային միջոցների համար որպես «կարգավորող մասեր»: Թիմը 
համագործակցություն է որոնում նախագիծը շարունակելու կամ «նոու-հաու»-ն վաճառելու 
համար: Խումբը նախընտրում է տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր, 
հետազոտական համագործակցության համաձայնագրեր, լիցենզիային համաձայնագրեր 
կամ այլ համապատասխան համագործակցություն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2468427f-55fa-4947-87fe-4e56909a6445    

Ծածկագիր. TOBG20200401001 

Օպտիկական անլար հաղորդակցման համակարգերի համար հարմարեցված LCD-ի վրա 
հիմնված օպտիկական ֆիլտր (LCD - հեղուկ բյուրեղային էկրան) 

Գերմանական համալսարանը մշակել է հարմարվողական LCD-ի վրա հիմնված, 
օպտիկական անլար հաղորդակցման համակարգերի աշխատանքը բարելավելու համար 
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օպտիկական ֆիլտր՝ միջամտության արդյունավետ ճնշմամբ, լույսի հավասարեցմամբ և 
թեթև անկյան որոշմամբ: Ընկերությունը փնտրում է լիցենզային (կամ իրավունքների 
փոխանցման) կամ հետազոտական համաձայնագրեր արդյունաբերական գործընկերների 
հետ, որոնք սենսորների կամ էկրանների տեխնոլոգիայի ոլորտներից են: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f19e05bf-2c1c-449c-a705-cf60efbf075c    

Ծածկագիր. TODE20200304001 

 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Հոլանդական տրանսպորտային ընկերությունը ներգրավված է քիչ բեռներով 
բեռնափոխադրումների, շատ բեռնված բեռնափոխադրումների և ցանցային բաշխման 
ոլորտում: Ավելի կայուն գործունեություն ծավալելու համար ընկերությունը փնտրում է նոր 
գաղափարներ, մեթոդներ և տեխնիկա՝ վանդակներում բեռն  ապահով պահելու  համար, 
առանց օգտագործելու պլաստիկ կամ էկոլոգիապես վնասակար այլ նյութեր: Որոնվում է 
համագործակցություն գործընկերների հետ և նախատեսվում է հետազոտական կամ 
տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր: Այս հարցումը վերաբերում է բաց 
հարթակում հրապարակված նորարարության մարտահրավերին: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c7a804d0-8bb8-4c17-b070-11b7dad75e9c     

Ծածկագիր. TRNL20200406001 

mailto:info@eenarmenia.am
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Ավստրիական ախտորոշիչ ընկերությունը փնտրում է պայմանագրային արտադրողի` Ին 
վիտրո  ախտորոշման  թեստային հավաքածուների համար 

Վիեննայում գործող ախտորոշման ծառայություններ մատուցող ընկերությունը փնտրում է 
ընկերություն, որը կնախագծի, կհավաքի և կփաթեթավորի ին վիտրո ախտորոշիչ  (IVD)  
թեստերը պատենտային ապրանքի համար:  Փորձարկման մշակումն ավարտված է, և առկա 
են արտադրանքի համապատասխան առանձնահատկություններ: Համագործակցող  
գործընկերը պետք  ունենա  բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները և փորձը՝ լրակազմերի 
նախագծման, փաթեթավորման, հավաքման և վավերացման գործում: Անհրաժեշտ է 
աջակցություն՝ անհրաժեշտ փաստաթղթերը մակնշելու և պատրաստելու համար: Նրանք 
գործընկեր են որոնում Եվրոպայում արտադրական համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/601943f0-dc63-4e54-8cec-f486e2801bf6   

       

Ծածկագիր. TRAT20200331001 
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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 հունիս ամիսին կայանալիք միջոցառումը։ 
 
 
 

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://www.feriavalencia.com/visitar/como-llegar-al-centro-de-eventos-de-feria-
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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: 

valencia/  
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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