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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 արդյունաբերության արտադրողների համար համեմունքներ, խոտաբույսեր և չոր բանջարեղեն 

արտադրող լեհական ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո: 

 

Լեհական ընկերությունն առաջարկում է համեմունքներ, խոտաբույսեր, չոր բանջարեղեն՝ 

ստերիլացված գոլորշու միջոցով, ինչպես նաև չստերիլացված: Սրանք բարձր մանրէաբանական 

մաքրությամբ հումք են, որոնք ենթարկվում են նստվածքների և մաքրման գործընթացների, որոնք 

նախատեսված են արդյունաբերության և հաճախորդների համար, ովքեր մեծ ուշադրություն են 

դարձնում բարձրորակ հումքի վրա: Ընկերությունը փնտրում է կաթնամթերքի, մսի, ձկնեղենի, սննդի 

խտանյութեր, ֆունկցիոնալ սննդային հավելումներ, դեղագործական արդյունաբերության 

արտադրողներ՝ տարածման համաձայնագրերի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53860594-f76f-40be-a1bf-686f1443644e  

Ծածկագիր․ BOPL20210525001 
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Թեյեր և պարկուճով սննդային հավելումների սլովակյան 

արտադրողը գործընկերներ է փնտրում արտադրության կամ 

ենթապայմանագրի ներքո 

 

Սլովակյան թեյեր և պարկուճով սննդային հավելումներ 

արտադրողն առաջարկում է իր արտադրական և 

փաթեթավորման կարողությունները: Ընկերությունն ունի 

թեյերի փաթեթավորման 20 տարվա փորձ, կայուն և փորձառու 

անձնակազմ: Գործարանը ապահովում է նաև խոտաբույսերի 

լաբորատոր փորձարկում, կտրատում և խառնում մինչ 

փաթեթավորումը: Ընկերությունը փնտրում է բիզնես 

գործընկեր սննդի կամ դեղատան ոլորտում լավ վաճառքի 

կապերով՝ համագործակցելու համար արտադրական կամ 

ենթապայմանագրի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd6f21f3-

e386-4c54-a280-eedbaa269427  

Ծածկագիր․BOSK20210514001 

 

Սառեցված վեգան, առանց գլյուտեն,  բնական, քաղցրահամ 

աղանդեր արտադրող լիտվական ընկերությունը  փնտրում է 

սննդի ծառայություններ և մանրածախ դիստրիբյուտոր 

 

Լիտվացի արտադրողը մասնագիտացած է առողջ, բուսական 

հիմքերով, առանց գլյուտեն և առանց սոյայի աղանդերի 

արտադրության մեջ: Ընկերությունը գործարկվել է 2015 թ.-ին և 

հիմնականում կենտրոնացած է  միայն համեղ, գրավիչ, 

նորարարական աղանդերների պատրաստման վրա, որոնք 

բոլորի համար հարմար են, անկախ նրանից, դիետիկ են 

սնվում, թե ոչ: Տեսականին առաջարկում է տորթերի, 

տարտալետների և նախուտեստների լայն տեսականի, որոնք 

կարող են լինել տարբեր ձևերով, չափերով և 

փաթեթավորմամբ: Հնարավոր համագործակցությունը կլինի  

տարածման  ծառայություների համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c16bd2ec-

e560-4c2a-879f-671c3636477e   

                                                           Ծածկագիր․ BOLT20210428002 

 

GLOBALG.A.P-ի կողմից սերտիֆիկացված լեհական 

արտադրողներից բանջարեղենի, հիմնականում ազնվամորի 

տեսակի  լոլիկի և ոստրե սնկերի վաճառքի միջնորդությամբ 

զբաղվող լեհական ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում 

տարածման համաձայնագրերի ներքո: 

 

Լեհական ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում 

անմիջապես լեհական արտադրողներից բանջարեղենի և 

տարբեր տեսակի սնկերի վաճառքի համար տարածման 
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ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: Ընկերությունն 

առաջարկում է. ազնվամորի տեսակի լոլիկ, վարունգ, սոխ, 

կարտոֆիլ, մաղադանոս, գազար և ոստրե սունկ, շի-տուկ, 

շագանակագույն սունկ, շագանակագույն երկսպորային սունկ 

(պորտաբելլո): Տեսականին ներառում է նաև վերամշակված 

սնկամթերք, ինչպիսիք են՝ ոստրե սնկով ապուրները, լեչո, 

աղցան և մարինացված ոստրե սունկ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f896dfe-

0caa-40ed-b2b3-baeede21c733  

 

Ծածկագիր․BOPL20210510008 

Շվեդական բուսական դելիկատեսների ապրանքանիշը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Սննդի ոլորտից շվեդական ապրանքանիշը առաքելություն 

ունի հարստացնել բնական նախուտեստների, 

հյուրասիրությունների և համեղ ուտեստների աշխարհը 

ժամանակակից ձևով: Ծագելով Շվեդիայի հարավում՝ 

ընկերությունը ձեռք է բերում բնական, օրգանական և 

հիմնականում բույսերի վրա հիմնված լավագույն 

բաղադրիչներ՝ բացառիկ արտադրանքներ ստեղծելու ներկայի 

և ապագայի համար: Ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ, որոնք կարող են համագործակցել ներքին 

մանրածախ և HORECA ոլորտներում: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d49142d2

-7cad-4a54-966c-1c5a7cdba301  

Ծածկագիր․BOSE20210514001 

 

Քամված հյութերի և թարմ խնձորի ուկրաինական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտոր  

 

Քամած խնձորի հյութերի և թարմ խնձորի ուկրաինական արտադրողը և մատակարարը տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո փնտրում է  վաճառքի գործընկերներ` ընդլայնելու իր 

վաճառքն ամբողջ աշխարհում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/539378a2-b1d4-4831-81df-5cf788cd52b8  

 

Ծածկագիր․ BOUA20200602002 

Ավանդական աղացած բանջարեղենի սփրեդի ռումինական արտադրողը փնտրում է օտարերկրյա 

գործակալներ կամ դիստրիբյուտորներ 

 

Տրանսիլվանիայում գտնվող ՓՄՁ-ն, մրգերի և բանջարեղենի վերամշակման և պահպանման 7 տարվա 

փորձ ունի, այն պատրաստում և վաճառում է ռումինական «զակուսկա» կոչվող տապակած 

բանջարեղենի սփրեդ, որը պատրաստվում է միայն բնական բաղադրիչներից (առանց 

կոնսերվանտների, արհեստական բույրերի, արհեստական գույների):  ՓՄՁ-ն փնտրում է օտարերկրյա 

գործակալներ կամ դիստրիբյուտորներ, որպեսզի խթանի և վաճառի իր իսկական ռումինական 

արտադրանքն արտերկրում: 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73cdd705-5f4d-4e97-8f84-b2fa5492bc9f   

 

Ծածկագիր․ BORO20200512002 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

 
Լեհական սննդի դիստրիբյուտորն առաջարկում է տարածման  ծառայություններ 

Կենտրոնական Լեհաստանի տարածաշրջանի ընկերություններից մեկը, որը ներկայացնում է 

մասնավոր հատված, աշխատում է շուկայում 1990 թվականից: Ընկերությունն առևտրային և 

մանրածախ շղթաների համար տարածում է սերուցք, այծի կաթ, կովի կաթ, հունական մածուն, ֆետա 

պանիր, սննդային հավելումներ, օրգանական սնունդ: Ընկերությունը պարենային ապրանքների 

մատակարարներին հիմնականում Իտալիայից, Հունաստանից, Իսպանիայից և այլ երկրներից 

առաջարկում է տարածման ծառայություններ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5318585-aa5f-4448-9a0c-247ffe134a67  

Ծածկագիր․BRPL20210426001 

Ավստրիական ՓՄՁ-ն փնտրում է խորը սառեցված բարձրորակ օրգանական բրոկկոլի և / կամ 

ծաղկակաղամբ (մատակարարման համաձայնագրի ներքո) 

Օրգանական բանջարեղեն (թարմ և խորը սառեցված) արտադրող և դրա առևտրով զբաղվող 

ավստրիական ՓՄՁ-ն փնտրում է բարձրորակ, խորը սառեցված օրգանական ծաղկակաղամբ և / կամ 

բրոկկոլի (տարեկան 100 տոննա) առաջարկելով երկարաժամկետ մատակարարման համաձայնագիր։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77cb0d1c-6a85-4639-aea3-c3d0fdeef48f  

  Ծածկագիր․ BRAT20200910001 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5318585-aa5f-4448-9a0c-247ffe134a67
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77cb0d1c-6a85-4639-aea3-c3d0fdeef48f
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Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Տեքստիլ նմուշների բուլղարական արտադրողն առաջարկում է արտադրական պայմանագիր կամ 

ենթապայմանագիր 

 

Միջազգային փորձ ունեցող բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է տեքստիլի, կաշվի, 

պաստառների, փայտի և գորգերի նմուշ-օրինակների գրքույկների արտադրության մեջ, շահագրգռված է 

համագործակցություն հաստատել արտասահմանյան նոր գործընկերների հետ՝ արտադրական կամ 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերով աշխատելու համար: Ապրանքի պորտֆելը ներառում է 

նախշերով գրքեր,  կախիչներ, թռուցիկներ, ազատ նմուշներ, տուփեր, պնակներ: ՓՄՁ-ն ճկուն է 

խստորեն հետևելու համար  հաճախորդի պահանջները և բանակցելու յուրաքանչյուր պատվերի համար: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/912e365a-7ca8-45d0-8ee5-38aad1c8050f  

 

Ծածկագիր․ BOBG20210317001 

Տեխնիկական հագուստի լիտվացի արտադրողը, ունենալով 

Gore-Tex արտադրողի սերտիֆիկատ, առաջարկում է 

արտադրական և ենթապայմանագրային ծառայություններ 

 

Լիտվական արտադրողը տեքստիլ ոլորտից մասնագիտացված 

է աշխատանքային հագուստի, տարբեր պաշտպանիչ և 

անվտանգության հագուստի, ռազմական, պաշտպանական 

համազգեստի, ակտիվ մարզահագուստի, ժամանցի, 

ֆունկցիոնալ նորաձևության և այլնի մեջ: Ընկերությունը 

փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված 

կլինեն արտադրական կամ ենթապայմանագրային 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցությամբ։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c317868

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/912e365a-7ca8-45d0-8ee5-38aad1c8050f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c317868-7c3d-459c-97d0-bbb4a4279436
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-7c3d-459c-97d0-bbb4a4279436   

Ծածկագիր․ BOLT20210607001 

Տեքստիլ դիզայները Ֆրանսիայից, որը մասնագիտացած է 

ասեղնագործ մոտիվներում, փնտրում է նոր գործընկերներ՝ 

տարածման  ծառայությունների համաձայնագրով 

 

Տեքստիլ ոլորտից ֆրանսիացի դիզայները ցանկանում է նոր 

համագործակցություն հաստատել իր վերջին գործունեության 

ոլորտում. աասեղնագործված մոտիվներով բարձեր, 

վարագույրներ, վարագույներ, շերտավարագույրներ: Կարող է 

քննարկվել համագործակցությունը տարածման կամ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/529029df-

9077-4b0d-87d2-ce1ec96c0107  

Ծածկագիր․BOFR20210504001 

 

Տան հարդարման և նորաձևության համար կայուն ձեռագործ գործվածքներ և տեքստիլ արտադրող 

չեխական դիզայներական ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն գործակալների/մեծածախ 

վաճառողների/դիստրիբյուտորների հետ առևտրային գործակալության / տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո: 

 

Չեխական ընտանեկան ընկերությունը, որը նախագծում և արտադրում է օրիգինալ, նորաձև, ամուր, 

օրգանական և արդար առևտրի գործվածքներ, բարձեր, ծածկոցներ, տան հարդարման և նորաձևության 

գործվածքներ, փնտրում է նոր համագործակցություն գործակալների/ մեծածախ 

վաճառողների/դիստրիբյուտորների հետ՝ առևտրային գործակալության կամ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո: Ընկերությունը համագործակցում է արհեստավորական, 

արդար առևտրի և էթիկական արտադրողների հետ՝ տան և նորաձևության համար բնօրինակ 

գործվածքներ և տեքստիլ արտադրանք մշակելու համար: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3761bfca-75ff-42cb-946d-7382997b8520  

Ծածկագիր․ BOCZ20210427001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c317868-7c3d-459c-97d0-bbb4a4279436
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/529029df-9077-4b0d-87d2-ce1ec96c0107
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/529029df-9077-4b0d-87d2-ce1ec96c0107
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3761bfca-75ff-42cb-946d-7382997b8520
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Ձեռագործ պայուսակների և աքսեսուարների ռումինական 

արտադրողը փնտրում է միջազգային գործընկերներ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

 

Ռումինական ընկերությունը պայուսակներ և տարբեր 

պարագաներ է արտադրում բնական կաշվից և խնամքով 

ընտրված գործվածքներից: Ընկերության արտադրանքը 

ներառում է՝ պայուսակներ, դրամապանակներ,  պատյաններ: 

Ընկերությունը շահագրգռված է ընդլայնել հաճախորդների իր 

ներկայիս պորտֆելը՝ նոր միջազգային բիզնես գործընկերների 

միջոցով` տարծման համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c843d1a-

356a-4c2b-a77f-2c5da26667f9   

 Ծածկագիր․BORO20210419002 

 

100% բամբակյա մանկական հագուստ արտադրող լեհական 

ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Երեխաների և նորածինների հագուստի և ներքնազգեստի 

լեհական արտադրողը, որի պորտֆելում առկա է 

նորարարական, նորածինների համար նախատեսված 

էկոլոգիապես մաքուր տակդիրներ, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ իր արտադրանքի համար: Ընկերությունն 

ունի «Ապահով է երեխաների համար» և «Էկո-տեքս» 

սերտիֆիկատներ, որոնք երաշխավորում են անվտանգ 

օգտագործումը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/522b5499

-fd9b-46e9-a8d9-56f827c11b83 

 

 Ծածկագիր․BOPL20200526004 
 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Միջազգային առցանց շուկան առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո  փնտրում է (նոր) 

նորաձևության դիզայներներ և ապրանքանիշեր  

 

Հոլանդական ՓՄՁ-ն փնտրում է նորաձևության դիզայներներ, կանանց և տղամարդկանց հագուստի 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c843d1a-356a-4c2b-a77f-2c5da26667f9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c843d1a-356a-4c2b-a77f-2c5da26667f9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/522b5499-fd9b-46e9-a8d9-56f827c11b83
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/522b5499-fd9b-46e9-a8d9-56f827c11b83
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ապրանքանիշեր և աքսեսուարներ Եվրոպայից և ամբողջ աշխարհից իր միջազգային առցանց շուկայի 

համար: 

Հոլանդական ընկերությունը շահագրգռված է համագործակցել առևտրային գործակալության 

համաձայնագրի շրջանակներում: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76b298da-4b15-4113-a396-a0a5a991e27d    

 

Ծածկագիր․BRNL20210521001 

 

Հագուստ արտադրողը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար հագուստի ամրացման հեշտ լուծման մատակարար կամ դիզայներ 

 

Հագուստի արտադրող և վերավաճառող ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից, որի 

արտադրանքն ուղղված է տարեց և հաշմանդամ մարդկանց, փնտրում է վերնաշապիկների, 

մարզաշապիկների, տրիկոտաժի և գործված հագուստի ամրացման նորարարական լուծումներ: 

Լուծումը հնարավորություն կտա օգտվողներին հագնվելիս և շորերը հանելիս հեշտությամբ փակել և 

բացել հագուստները: Ընկերությունը փնտրում է մատակարարի համաձայնագիր առևտրային 

գործակալության կամ լիցենզավորման համաձայնագրի ներքո: Ամրացման համակարգը պետք է լինի 

էսթետիկ, դյուրին օգտագործման համար և ամուր: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0534ca06-c00f-4ced-885a-ddfe4b285be9  

 

Ծածկագիր․BRUK20210413001 

 

Շինարարություն 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ռուսական ճարտարապետական և ինժեներական ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա հուսալի 

գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են աութսորսինգի համաձայնագրով 

Սվերդլովսկի շրջանի ռուսական դիզայնի, ճարտարապետության և ինժեներիայի ոլորտի ընկերությունը 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76b298da-4b15-4113-a396-a0a5a991e27d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0534ca06-c00f-4ced-885a-ddfe4b285be9
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մասնագիտացված է անշարժ գույքի օտարերկրյա ներդրողներին և ռուսական անշարժ գույքի շուկայում 

հետաքրքրված կառուցապատողներին լիարժեք ծառայություններ մատուցելու գործում: Ընկերությունն 

ունի մեծ փորձ առևտրային և բնակելի նախագծերի կառուցման/վերակառուցման ոլորտում, ներառյալ 

պատմական շենքերի վերակառուցումը: Ընկերությունը շահագրգռված է գտնել օտարերկրյա 

գործընկերներ՝ փոխշահավետ պայմանագիր կնքելու համար՝ աութսորսինգի համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83a80cd7-fe08-48ee-901e-a93316eae509   

Ծածկագիր․BORU20210517001 

Մեծ Բրիտանիայում գտնվող ճարտարապետական դիզայնի ոլորտի ընկերությունը փնտրում է 

ենթապայմանագրային կամ համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրեր  

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2018 թ․-ին Միացյալ Թագավորությունում։ Ընկերության հիմնադիրն ունի 

ավելի քան 30 տարվա լայն փորձ ճարտարապետական նախագծման ոլորտում՝ շինարարական 

արդյունաբերության շրջանակներում: Ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել  

ենթապայմանագրային կամ համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրերով մշակող խորհրդատվական 

թիմերի հետ, համատեղել ստեղծագործականը և նորարարականը շինարարական դիզայնի հետ 

հաճախորդի ծախսերի արդյունավետության նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f2d48e4-43b2-4600-a092-40bb22396da2  

Ծածկագիր․BODE20210428001 

Քաթարի բարձր խտության պոլիէթիլենային (HDPE) միջադիր թերթեր արտադրողը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ, առևտրային գործակալներ և համատեղ ձեռնարկություն 

Ընկերությունը  Քաթարից արտադրում և մատակարարում է բարձրորակ պլաստիկ երեսպատման 

համակարգ, որը լայնորեն օգտագործվում է ենթակառուցվածքների մշակման նախագծերում բետոնե 

խողովակների և կառուցվածքների պաշտպանության համար, որոնք կարող են օգտագործվել 

կոյուղաջրերի երկաթբետոնե խողովակներում, քիմիական բաքերում, նկուղներում և հիմքերում, 

թունելներում և գետնանցումներում, հատակի սալերում, կոյուղու մաքրման աշխատանքներում: Այս 

ընկերությունը առևտրային գործընկերություն է փնտրում առևտրային գործակալության 

համաձայնագրի, տարածման ծառայությունների կամ համատեղ ձեռնարկության  համաձայնագրերի 

ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d07fffa-306d-4534-870b-f7067722283c   

  Ծածկագիր․BOQA20191022003 

Վերականգնվող էներգիայի ոլորտում գործող հոլանդական ընկերությունը փնտրում է արևի պանելների 

տեղադրմամբ զբաղվող ընկերություններ, որոնք հետաքրքրված են իրենց արևային ինվերտորների ու 

մարտկոցների տարածմամբ 

 

Հոլանդական ընկերությունն ավելի քան 14 տարի է, ինչ տրամադրում է վերականգնվող էներգիայի 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83a80cd7-fe08-48ee-901e-a93316eae509
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f2d48e4-43b2-4600-a092-40bb22396da2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d07fffa-306d-4534-870b-f7067722283c
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լուծումներ և նորարարական մաքուր տեխնոլոգիաներ: Ընկերությունը նաև ներմուծողներ և 

մարտկոցներ է ներմուծում Հնդկաստանից Եվրամիություն: Այժմ այն համագործակցություն է փնտրում 

արևային պանելների տեղադրման ընկերությունների հետ, ովքեր հետաքրքրված են համագործակցել 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրով։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9fef5793-f43a-4e9f-96df-496c7b8d6ecd  

 

Ծածկագիր․BONL20210413001 

 

Փայտե հատակների և փայտե աստիճանների լեհական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

եվրոպական երկրներում 

 

Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է փայտե հատակների և փայտե աստիճանների 

արտադրության և տեղադրման ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ: Ընկերությունը 

համագործակցում է Բելգիայի և Ֆրանսիայի ընկերությունների հետ և իր վաճառքն ընդլայնելու համար 

փնտրում է փայտե աստիճանների և փայտե հատակի դիստրիբյուտորներ եվրոպական երկրներում: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7740d82-7288-4358-b090-18f5fd53daa3 

 

Ծածկագիր․BOPL20210513001 

Պղնձից, արույրից, բրոնզից ցանկացած ձևի և տեսակի արտադրանքի ռուսական դիստրիբյուտորը 

գործընկերներ է փնտրում տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

 

Ուրալի տարածաշրջանից  ռուսական ընկերությունը զբաղվում է պղնձից, արույրից, բրոնզից և նիկելից 

ցանկացած ձևի և տեսակի արտադրանքի տարածմամբ: Ապրանքներն արտադրվում են ռուսական և 

եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան և օգտագործվում են հետևյալ բնագավառներում՝  

ավտոմոբիլային և մեքենաշինական, էլեկտրոնիկա և էլեկտրատեխնիկա, էներգիա, գործիքաշինություն 

և այլն: Ընկերությունը փնտրում է հուսալի գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c8fb8fc-9855-461b-b6db-d7fc299c4819  

 

Ծածկագիր․BORU20210423001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Գերմանական մեկուսացման տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունը փնտրում է ենթակապալառու 

գործընկերների տեղադրման և վերանորոգման ծառայությունների համար 

Արդյունաբերություններում և շենքերում կիրառական ծրագրերի համար գերմանական ընկերությունը 

տրամադրում է ծառայությունների լայն տեսականի և անհատական լուծումներ ջերմային և աղմուկի 

մեկուսացման, ցրտի և հրդեհային պաշտպանության ոլորտում: Այն փնտրում է փորձառու և հուսալի 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9fef5793-f43a-4e9f-96df-496c7b8d6ecd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7740d82-7288-4358-b090-18f5fd53daa3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c8fb8fc-9855-461b-b6db-d7fc299c4819
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գործընկերներ, ովքեր ենթապայմանագրի ներքո կիրականացնեն տեղադրման աշխատանքներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69bbbb86-e948-4174-b3b9-acd8b1fa73e6  

Ծածկագիր․BRDE20210326001 

Ռուսական ընկերությունն առաջարկում է ներկայացուցչություն/տարածման ծառայություններ 

ռուսական շուկայում արդյունաբերական սարքավորումներ արտադրողների համար 

Արդյունաբերական շինարարության մեջ մասնագիտացված ռուսական ընկերությունը փնտրում է 

եվրոպական արտադրողներ կամ արդյունաբերական սարքավորումներ մատակարարողներ 

շինարարության, մետաղագործության և գյուղատնտեսության ոլորտներից՝ իրենց շուկայում 

արտադրանքի ներկայացման, խթանման և վաճառքի համար` առևտրային գործակալության 

համաձայնագրերի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1e06cd9-1b05-4012-8551-c40c2be522b2  

Ծածկագիր․BRRU20210422001 

 

 

R&D 

 

 

 

 

 

M-ERA.NET–Կազմակերպությունը փնտրում է արդյունաբերական գործընկերներ սննդամթերքի համար  

նոր ծածկույթների մշակման նպատակով 

Չեխական հետազոտական կազմակերպությունը, որը ջերմային հեղուկացրման հարուստ փորձ ունի, 

փնտրում է արդյունաբերական գործընկերներ M-ERA.NET-ի շրջանակներում ծրագրի կոնսորցիումը 

համալրելու համար: Ծրագիրը կկենտրոնանա նոր` հումանիստ և անվտանգ ջերմային սփրեյի 

ծածկույթի լուծումների մշակման վրա` որպես սննդամթերքի հետ առնչվող նյութեր: Փնտրվող 

գործընկերները պետք է կենտրոնանան սննդի արդյունաբերության վրա և ակնկալվում է, որ նրանք 

հանդես կգան որպես ծրագրի խորհրդատվական խորհրդի անդամ: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69bbbb86-e948-4174-b3b9-acd8b1fa73e6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1e06cd9-1b05-4012-8551-c40c2be522b2
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Կրթական գործունեության համար ռոբոտներ մշակող 

ռուսական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

արտերկրում 

 

Ռուսական ընկերությունը ծրագրեր և ռոբոտներ է մշակում 

դպրոցներում և համալսարաններում կրթական 

գործունեության համար: Նրանք մշակել են լաբորատորիա և 

ռոբոտների հարթակ, որը ուսանողներին հնարավորություն է 

տալիս նախագծել, իրականացնել և ծրագրավորել ռոբոտներ, 

որպեսզի նրանք կարողանան ուսումնասիրել և սովորել 

ֆիզիկան և ռոբոտաշինությունը: Ընկերությունը գործընկերներ 

է փնտրում տարածման ծառայությունների համաձայնագրի 

ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e09b5ab

-ecc5-432c-b39d-bcf979fce609  

 Ծածկագիր․BORU20210513009 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1da2cfd-1216-4529-984f-e02f2f7ea1e0  

Ծածկագիր․RDCZ20210528001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e09b5ab-ecc5-432c-b39d-bcf979fce609
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e09b5ab-ecc5-432c-b39d-bcf979fce609
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1da2cfd-1216-4529-984f-e02f2f7ea1e0
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Բուլղարական ընկերությունը տարածման ծառայությունների 

կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո 

առաջարկում է խելացի, թեթև և կրելի տելեբժշկական սարք: 

 

Բուլղարական ծրագրային ապահովման ոլորտի  

ընկերությունը մշակել է համապատասխան ծրագրերով և 

ամպային ծառայություններով տելեբժշկական սարք, որն 

ունակ է իրական ժամանակում շարունակական ռեժիմով 

հեռակա դիտարկման միջոցով չափել մարդու մարմնի 

կենսական նշանակության պարամետրերը: Դա կարող է օգնել 

բժշկին այդ պարամետրերի հիման վրա ախտորոշել և 

հետագայում հոգ տանել հիվանդի մասին: Ընկերությունը 

տարածման ծառայությունների կամ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրի ներքո փնտրում է վաճառքի 

գործընկերներ: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30105fad-

4ca1-4055-86f1-b26466d6ae9e  

 

Ծածկագիր․ BOBG20210512003 

 

Ռուսական ընկերությունը, որը կրթական սարքավորումների և թվային տեխնոլոգիաների ուսուցման 

համար օժանդակող նյութերի մշակող և արտադրող է, փնտրում է առևտրային գործակալության 

համաձայնագիր 

 

Սանկտ Պետերբուրգից ժամանած  ռուսական ընկերություն, որը մասնագիտացված է կրթական 

սարքավորումների և թվային տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ ռոբոտաշինության, նեյրոտեխնոլոգիաների 

և արհեստական բանականության, մանկապարտեզից մինչև համալսարան երեխաների ուսուցման 

համար կրթական սարքավորումների մշակման և արտադրության ոլորտում, հրավիրում է 

ընկերություններին և անհատներին ստորագրելու առևտրային գործակալության համաձայնագիր: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e18b357c-7f05-478e-a1df-59db44a4dbdb  

 

Ծածկագիր․BOBG20210512003 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Լիտվական վեբ և ծրագրային ապահովման ոլորտից  մի փոքր ընկերություն փնտրում է հմուտ 

գործընկերներ կամ ենթակապալառուներ, որոնք կաշխատեն Լիտվայի պետական հատվածում՝ 

ենթապայմանագրի ներքո 

Լիտվական ընկերությունը մեկնարկային կայքերի և ծրագրերի մշակման ոլորտի ընկերություն է և 

փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ: Ընկերությունն ունի որոշակի փորձ բիզնես  հաճախորդների 

հետ և այժմ ուղղված է պետական հատվածին, պետական գնումներին: Ընկերությունը փնտրում է ավելի 

փորձառու ընկերություններ, որոնք կօգնեն նրանց բավարարել որակավորման պահանջները նման 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30105fad-4ca1-4055-86f1-b26466d6ae9e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30105fad-4ca1-4055-86f1-b26466d6ae9e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e18b357c-7f05-478e-a1df-59db44a4dbdb
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Կոսմետիկա 

 

 

 

                          

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բնական և օրգանական կոսմետիկա արտադրող լիտվական 

ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Բնական և օրգանական կոսմետիկա արտադրող լիտվական 

ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ: Ընկերությունն 

արտադրում է կանանց, տղամարդկանց և երեխաների համար 

մազերի խնամքի, մաշկի խնամքի և բերանի խնամքի միջոցներ: 

Ընկերության արտադրությունը կիրառելի է վեգանների 

համար, սերտիֆիկացված է ալերգիայի համար, և 

ապրանքների մի մասը ունի COSMOS (COSMetic Organic and 

Natural Standard) սերտիֆիկացում: Ընկերությունն 

առաջարկում է նաև արտադրություն մասնավոր պիտակների 

ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7442153a

-da0c-40e8-8f32-8fe45a84d9de  

 

նախագծերի համար: Հնարավոր համագործակցությունը կլինի ենթապայմանագրային համաձայնագրի 

ներքո ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9d25b00-71a4-4fd8-87d9-ad899fe32718  

Ծածկագիր․  BRLT20210504001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7442153a-da0c-40e8-8f32-8fe45a84d9de
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7442153a-da0c-40e8-8f32-8fe45a84d9de
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9d25b00-71a4-4fd8-87d9-ad899fe32718
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Ծածկագիր․BOLT20210602001 

Իսրայելական ընկերություն, որն ունի մաշկային-կոսմետիկ 

արտադրանքի շարք, ներառյալ զգայուն մաշկի համար, 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Իսրայելական ընկերությունը տեղի դեղագործական 

արդյունաբերության առաջատարն է և ունի ավելի քան 25 

տարվա փորձ: Այն մասնագիտացված է պարամեդիկ և 

կոսմետիկ արտադրանքի հետազոտությունների ոլորտում: 

Ընկերությունն առաջարկում է զգայուն մաշկի ապրանքային 

գիծ, որտեղ բոլոր ապրանքները հիպոալերգիկ են և 

մաշկաբանության տեսանկյունից ստուգված են զգայուն մաշկի 

համար: Նրանք ցանկանում են զարգացնել միջազգային 

բիզնեսը և ցանկանում են տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցություն հաստատել 

առողջության և գեղեցկության ոլորտի ընկերությունների հետ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ffa9a5c9-

ca26-4187-a8ad-b1203933c5ea  

Ծածկագիր․BOIL20200526001 

 

Կենդանիների համար նախատեսված կոսմետիկա արտադրող 

ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

և առևտրային գործակալներ 

Երկրի արևելյան մասում տեղակայված ուկրաինական 

ընկերությունը մշակում և արտադրում է մաքրման տարբեր 

պարագաներ բնական հիմքով՝ շամպուն, սփրեյ կոնդիցիոներ, 

շների և կատուների բժշկական բալզամներ:Ընկերությունը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3eadb86e

-e160-481a-afff-e4b055bf1d00  

Ծածկագիր․BOUA20210506001 
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Առողջապահություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իսպանական կենսատեխնոլոգիական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր նոր 

նեյրոկոսմետիկ բաղադրիչների համար 

Իսպանական բիոտեխնիկական ընկերությունը մշակել է երկու նորարարական նեյրոկոսմետիկ 

բաղադրիչ. առաջինը նախատեսված է զգայուն և ատոպիկ մաշկի ամենօրյա խնամքի համար, իսկ 

երկրորդը՝ մազերի խնամքի բաղադրիչ է, որը վերաբերում է գլխի քոր առաջացնող և ռեակտիվ 

ազդեցությանը: Երկու բաղադրիչներն էլ փորձարկվել են մեծահասակների և երեխաների մոտ, 

արտոնագրված են և ներկայացնում են շուկայում նոր հնարավորություն: Ընկերությունը փնտրում է 

միջազգային գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների և (կամ) առևտրային գործակալությամ 

համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa795b83-50c3-4199-8643-ff1948e5dcd0  

Ծածկագիր․BOES20200924001 

Դեղորայքային և հիգիենայի միջոցներ արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Նովոսիբիրսկի շրջանի ռուսական ընկերությունը ակտիվ է դեղագործական և հիգիենայի միջոցների 

արտադրության և մշակման մեջ` օգտագործելով նորարարական տեխնոլոգիա (վերքերի խնամքի 

միջոցներ, մանկական փոշի, հիգիենիկ փոշի): Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65444ff4-36de-4e1d-994b-ba8df30319f7  

Ծածկագիր․BORU20210210002 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa795b83-50c3-4199-8643-ff1948e5dcd0
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Բիոլոգիական ակտիվ հավելումներ արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ  

Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է կենսաբանորեն ակտիվ հավելանյութերի և 

դեղամիջոցների արտադրության մեջ, բնական էկոլոգիապես մաքուր բուժիչ դեղաբույսերից (անանուխ, 

կիտրոնի բալասան, ուրց, երիցուկ) փնտրում է հուսալի գործընկերների տարածման ծառայությունների 

մատցուցման համաձայնագրի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef9a238d-c3a9-44b5-af54-a1653f0515f2  

Ծածկագիր․BORU20210212001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ընկերությունը Կոսովոյից, որը հանդիսանում է դեղագործական ապրանքների, բժշկական 

սարքավորումների դիստրիբյուտոր, փնտրում է հավելյալ մատակարարներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

Դիստրիբյուտորը Կոսովոյից, որն ունի 8 տարվա շուկայական փորձ, լրացուցիչ ապրանքներ է փնտրում՝ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո իր պորտֆելին ավելացնելու համար: 

Դիստրիբյուտորի ներկայիս ուշադրությունը կենտրոնացած է դեղագործական արտադրանքին, 

նախադեղագործական արտադրանքին, բժշկական սարքերին, կորոնավիրուսի թեստերին և այլն։ 

  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d371b251-35e1-42e1-a641-91ca1ba4f91b  

 

 Ծածկագիր․BRXK20210527002 

 

Այլ ոլորտներ 

  

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Էկոնոմ  և էկոլոգիապես մաքուր բաժակների  լուծումների 

մատակարարը Չեխիայից փնտրում է նոր արտասահմանյան 

դիստրիբյուտորներ 

Ընտանեկան լավ հաստատված չեխական ընկերությունը 

մշակում և արտադրում է նորարարական և իսկական 

վերադարձվելիք բաժակներ և ապահովում է լրացուցիչ 

ծառայություններ: Շուկան,  դա տարաբնույթ 

իրադարձություններն են, որոնց մասնակցում են տասնյակ  

հազարավոր այցելուներ: Ապրանքները/ծառայությունները 

խնայում են շրջակա միջավայրը և հաճախորդի 

ժամանակը/գումարը: Ընկերության բիզնեսը շատ հաջող է 

Չեխիայի և Սլովակիայի շրջաններում: Ընկերությունը 

ցանկանում է գտնել նոր օտարերկրյա դիստրիբյուտոր՝ 

արտադրանքի վաճառքի և ծառայությունների մատուցման 

համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0afd72bf-

caba-43ae-ba5e-3c3b51b218aa  

Ծածկագիր․BOCZ20210517001 

 

 

 

Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունում աշխատող ուկրաինական ՓՄՁ-ն առաջարկում է 

ծառայություններ՝ ենթապայմանագրային համաձայնագրի ներքո  

Ուկրաինական ՓՄՁ-ն մասնագիտացված է ցանկացած հնարավոր լիսեռի, փոխանցման տուփի և 

փոխանցման տիպի մետաղական մասերի, ինչպես նաև մետաղական կոնստրուկցիաների 

արտադրության մեջ: Կախված հաճախորդի խնդրանքից, գծագրերը տրամադրելու դեպքում 

ձեռնարկությունը կարող է նաև արտադրել ցանկացած տեսակի մետաղական կոնստրուկցիաներ: 

Ընկերությունն առաջարկում է իր փորձը գործընկերներին, ովքեր իրենց ծառայությունների կարիքն 

ունեն ենթապայմանագրի ներքո իրենց բիզնեսն արտասահմանյան շուկաներում ընդլայնելու համար: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/106c1831-ed05-41a2-98e2-5860d471def6  

Ծածկագիր․BOUA20210519001 

Օրթոպեդիկ արտադրանքի լիտվացի արտադրողը փնտրում է առևտրի միջնորդներ և առաջարկում է 

արտադրություն և ենթապայմանագրային համաձայնագրեր 

Լիտվական ընկերությունը մասնագիտացված է պատվիրված և ստանդարտ օրթոպեդիկ արտադրանքի, 

արտադրական ծառայությունների և անհատականացված լուծումների մեջ: Ընկերությունը փնտրում է 

առևտրային միջնորդներ՝ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի և տարածման 

mailto:info@eenarmenia.am
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ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո: Արտադրողը կարող է ապրանքներ առաջարկել ըստ 

գործընկերոջ պահանջի, այնպես որ առաջարկվում է նաև արտադրական պայմանագիր և (կամ) 

ենթապայմանագիր։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e2cc9d3-cbac-4753-8023-96dc5f8c17f3  

Ծածկագիր․BOLT20210609001 

Սոսնձված գերանների  ռուսական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ռուսաստանի փայտամշակման գործարանը մասնագիտացված է սոսնձված կառուցվածքային 

փայտանյութի արտադրության մեջ և առաջարկում է  կառույցների տեղադրման համար 

պրոֆիլավորված սոսնձված գերաններ և փնտրում է գործընկերներ արտերկրում՝ տարածման  

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a76dc00-169a-4648-9067-86be6c3e448a  

Ծածկագիր․BORU20210217002 

Անհատական ռեստորանային ապակյա իրերի ինքնատիպ, 

էկոնոմ, ոչ էլեկտրական լվացող մեքենաների չեխական 

արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Չեխական ընտանեկան ընկերությունը մշակել և այժմ 

արտադրում է ինքնատիպ, ոչ էլեկտրական լվացող 

մեքենաներ, որոնք հարմար են ռեստորանային տարատեսակ 

ապակեղենի արագ, անհատական լվացման համար: Տարբեր 

գույներով մատչելի, միայն բարձրորակ բաղադրիչներ և 

նյութեր են կիրառված: Ապրանքը հիմնված է սառը ջրի ճնշման 

սկզբունքի վրա և յուրաքանչյուր բաժակ վայրկյանների 

ընթացքում մաքրում է: Ընկերությունը տարածման 

ծառայությունների պայմանագրերով փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c024c24a-

4bad-40b0-b3fc-eb0c3acf60f6  

Ծածկագիր․BOCZ20200610001 

 

 

 

Կորեական ընկերությունը մշակել է  էլեկտրոլիզացված ստերիլիզացնող ջրի գեներատոր՝ 

օգտագործելով հիպոքլորաթթու և փնտրում է լավ հիգիենայի կարիք ունեցող հաստատություններ՝ 

համագործակցության համար  

Կորեական ՓՄՁ-ն մշակել է էլեկտրոլիզացված մանրէազերծող ջրի գեներատոր` էկոլոգիապես մաքուր 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e2cc9d3-cbac-4753-8023-96dc5f8c17f3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a76dc00-169a-4648-9067-86be6c3e448a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c024c24a-4bad-40b0-b3fc-eb0c3acf60f6
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հումքով: Օգտագործելով HOCI (հիպոքլորային թթու), դրա ստերիլիզացնող ջրի գեներատորը 

առաջացնում է ոչ թունավոր, մեղմ և առանց հոտի էլեկտրոլիզացված մանրէազերծող ջուր, որը կարող է 

կիրառվել բարձրակարգ հիգիենա պահանջող ցանկացած հաստատությունում: Ընկերությունը հույս ունի 

ընդլայնել իր բիզնեսը և գործընկերներ է փնտրում առևտրային, տարածման, արտադրական կամ 

աութսորսային համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aed25de4-78a0-431d-b2b3-e7d6a3770574  

Ծածկագիր․BOKR20210216002 

Կոշտ կահույքի, սպորտային սարքավորումների, փայտե 

իրերի լիտվական արտադրողն առաջարկում է արտադրական 

և ենթապայմանագրային համաձայնագրեր  

Ներքին կենցաղային և առևտրային տարածքների, սպորտային 

սարքավորումների և փայտե այլ իրերի պինդ կահույքի 

լիտվացի արտադրողը փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ 

և նրանց առաջարկում է արտադրական և 

ենթապայմանագրային ծառայություններ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00ee8793

-c518-4cc6-9836-1da65a468625  

 

Ծածկագիր․BOLT20210610002 

 

 

 

Միացյալ Թագավորությունում գտնվող ընկերությունը  

մատակարարում է կայուն, ոչ վտանգավոր բիոցիդ՝ 

լողավազաններում, առողջարաններում և ջրավազաններում 

կիրառելու համար: 

Մեծբրիտանական ընկերությունը, որը մատակարարում է 

նորարարական քլորազերծ կայուն, ոչ վտանգավոր բիոցիդ և 

օքսիդացնող արտադրանք՝ զանազան հանգստի 

լողավազանների մաքրման համար,  տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո փնտրում է 

համագործակցություն։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9661987c

-7b1b-4f39-8e99-5859db53f414  

Ծածկագիր․BOUK20210602002 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aed25de4-78a0-431d-b2b3-e7d6a3770574
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Տարբեր տեսակի էլեկտրաշարժիչների լեհական արտադրողն առաջարկում է ենթապայմանագրային 

համագործակցություն 

Լեհական ընկերությունը, որը գտնվում է Լեհաստանի հարավ-արևմուտքում, ներգրավված է 

պրոֆեսիոնալ ինժեներական նախագծերի մեջ: Ներկայումս ՓՄՁ-ն մասնագիտացված է 

արդյունաբերության համար էլեկտրական շարժիչների և շարժիչ համակարգերի արտադրության 

ոլորտում: Ընկերությունը շահագրգռված է նոր բիզնես գործընկերների հետ համագործակցությամբ՝ 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cae64302-c6e0-47b9-a5e1-0e2e24e401f5  

Ծածկագիր․BOPL20201118002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռուսական ընկերությունը փնտրում է քիմիական և հիգիենիկ արտադրանք 

Վորոնեժի տարածաշրջանի ռուսական ընկերությունը PVC թերմոամփոփիչ ժապավենի արտադրող է, և 

կենցաղային քիմիական նյութերի դիստրիբյուտոր։ Այն փնտրում է սանիտարահիգիենիկ և մաքրող 

միջոցներ արտադրողներ՝ տարածման  ծառայությունների համաձայնագրի ներքո ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2259817-aa49-473b-99f3-e1e5f740423d  

Ծածկագիր․BRRU20210521001 

Սննդամթերքի առցանց առաքման ոլորտի  գերմանական ընկերությունը փնտրում է կոմպրեսիոն 

ձուլման ոլորտից արտադրող՝ իր սննդամթերքի փաթեթավորման համար հարմարեցված կափարիչներ 

արտադրելու համար 

Սննդամթերքի առցանց առաքման ոլորտի գերմանական կայուն ծառայություն մատուցողը փնտրում է 

կոմպրեսիոն ձուլման ոլորտի ընկերություն՝ իր սննդամթերքի փաթեթավորման համար հարմարեցված 

կափարիչներ արտադրելու նպատակով (Գերմանական ընկերության կողմից սահմանված 

պահանջները․ սիլիկոն և ջերմապլաստիկ ռետին (TPE)/պոլիպրոպիլեն (PP)/ պոլիէթիլեն (PE)): 

Ընկերությունը շահագրգռված է արտադրական համաձայնագրի ներքո համագործակցությամբ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6290d86-37d9-444e-bd1a-5c25a6d0b746   

Ծածկագիր․BRDE20210511002 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cae64302-c6e0-47b9-a5e1-0e2e24e401f5
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

 

Հյուրանոցների, համայնքների և առաքման ծառայությունների համար տաք սննդի ծառայությունների 

մատուցման նոր համակարգ  

Շվեյցարական նորաստեղծ ընկերությունը ստեղծել է էլեկտրական սարքեր տաք կերակրատեսակների 

համար:Հիմնված լինելով  թերմոդինամիկական սկզբունքի վրա, սննդի ջերմաստիճանը պահպանվում է 

ջերմային հոսքի միջոցով: Առավելությունները. երկար ինքնակառավարում  (էլեկտրականությունից), 

օպտիմիզացված ջերմային համակարգ, կոմպակտություն, ջերմաստիճանի կայունություն, դրական 

ազդեցություն էկո-հաշվեկշռի վրա:Նորաստեղծ ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, ովքեր 

շահագրգռված են տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրով կամ համատեղ 

ձեռնարկության համաձայնագրով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4b2045e-8de8-48da-8836-5758c16c428d  

Ծածկագիր․TOCH20210525001 

Արեգակնային ջերմային էներգիայի նորարարական կոլեկտորներ 

Իսպանական համալսարանը մշակել և արտոնագրել է երկու գյուտ, որոնք առաջարկում են ավելի 

ամուր, դիմացկուն և ծախսարդյունավետ գծային ընդունիչների նոր հայեցակարգ` կենտրոնացված 

արևային էներգիայի (CSP) ծրագրերի համար: Երկու նմուշներն էլ մեծ առավելություններ ունեն 

ներկայումս գոյություն ունեցող նախագծերի համեմատ և կարող են կիրառելի լինել ինչպես էներգիայի 

արտադրության, այնպես էլ արևի էներգիայի արդյունաբերական գործընթացների համար: 

Ընկերությունը փնտրում է լիցենզային կամ այլընտրանքային տեխնիկական համագործակցության 

mailto:info@eenarmenia.am
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համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c230fe69-7a92-41af-bbe9-663908640aa1   

Ծածկագիր․TOES20210527001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

 

Սկսնակ ձեռնարկությունները փորձում են  ստեղծել ծրագրային լուծում թվային տեղեկատվության 

սեմանտիկ  վերլուծության համար` հաճախորդի վարքագիծը և հետաքրքրությունները բացահայտելու 

նպատակով 

Գերմանական կոմունալ ընկերությունը ցանկանում է  ավելին իմանալ հաճախորդի վարքի, 

հետաքրքրությունների և արդի թեմաների մասին` վերլուծելով կոմունալ ծառայության թվային մեդիայի, 

սոցիալական մեդիայի, բլոգերի և ֆորումների տեքստերը: Այն փնտրում է սկսնակ ընկերություն՝ 

ստեղծելու համար հարմար ծրագրային լուծում, որը կարող է հեշտությամբ շահագործվել կոմունալ 

ծառայության անձնակազմի կողմից: Առաջարկվում է տեխնիկական համագործակցություն: Հայցը բաց 

ինովացիոն մարտահրավերների մի մաս է: Դիմելու վերջնաժամկետը 2021 թվականի օգոստոսի 15-ն է: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9d23292-c7c8-4410-8458-1f680cda332d  

Ծածկագիր․TRDE20210527002 

Ավելացված արժեք ստեղծող ֆորմուլաներ և նորարարական տեխնոլոգիաներ սփրեդների և 

պաշտետների արտադրական պրոցեսների համար 

Իսպանական  ընկերությունը, որը մասնագիտացված է տարածված սփրեդների և պաշտետների 

արտադրությունում գործընթացում և ջերմամշակմամբ՝ սփրեդի և պաշտետի որակը և պահպանման 

ժամկետը բարձրացնելու համար, տեխնիկական աջակցությամբ կամ տեխնիկական 

համագործակցության համաձայնագրերի ներքո փնտրում է գործընկերներ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05e4ca4f-05e2-47e8-9841-29be9facf427     

  Ծածկագիր․TRES20210525001 
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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:   

 

 

 

  

Տեղեկատվական միջոցառում 

   2021թ. հունիսի  24-ին Երևանում կայացավ իրազեկման 

միջոցառում՝ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական 

արդյունաբերության նախարարության աշխատակազմի 

համար՝ փոքր և միջին ձեռնարկությունների 

Եվրամիության երկրներ արտահանման գործիքների, 

ինչպես նաև օժանդակող ծրագրերի վերաբերյալ։  

Մասնակիցներին ողջունեց «Էնթերփրայզ Արմենիա»  

հիմնադրամի Միջազգային համագործակցության և 

բիզնեսի միջազգայնացման ծրագրերի թիմի ղեկավարի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար Անի Խանդամիրյանը, 

ով ներկայացրեց նաև «Ներդրումների աջակցման 

կենտրոն» հիմնադրամի գործառույթները և  

«Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց Հայաստան» 

ծրագրի  կողմից  տրամադրվող ծառայությունները։                                                                                                                                  

Միևնույն հիմնադրամի Խորհրդատվական աջակցության 

ծրագրերի թիմի ղեկավար Լիլիթ Հայրապետյանը, 

հանդիսանալով «ԷՐԱՍՄՈՒՍ երիտասարդ 

ձեռնարկատերերի համար» ծրագրի ղեկավար, 

ներկայացրեց վերը նշված ծրագիրը։ Նա ներկայացրեց 

ծրագրի առավելությունների, թիրախ հանդիսացող ՓՄՁ-

ների և մասնակցության ընթացակարգի վերաբերյալ։                                                                                

Միջոցառման ավարտին հարցուպատասխանի միջոցով 

ներկաները ստացան վերը նշված ծրագրերին առնչվող  

իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։ 
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Ստորև ներկայացվում են  2021 թ․-ի հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում 

կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

 

 

Հուլիս 

 

Օգոստոս 

01/07/2021 COSM'ING 2021 - International Cosmetic and Biotechnology Brokerage Event-Առցանց, 

Ֆրանսիա 

Կենտրոնացեք B2B- ի հանդիպումների վրա. 

- Նպաստեք ձեր հետազոտություններին և (կամ) բիզնեսին 

- Գտեք բաղադրիչ և հումք մատակարարող 

- Կառուցեք նոր գործընկերություն R&D նախագծերի համար 

- Գտեք գնորդներ և / կամ դիստրիբյուտորներ 

- Գտեք ֆինանսավորման նոր հնարավորություններ 

- Ուսումնասիրեք տեխնոլոգիայի փոխանցման տարբերակը 

B2b հանդիպումների 2 օրվա տոմսի գինը ՝ 100 €։ 

 

25/08/2021 Matchmaking at sTARTUp Day2021 Տարտու (Էստոնիա)                                                                                                                                                                                                                       

sTARTUp Day-ը Բալթիկայի ամենամեծ փառատոնն է, որը միավորում է 

նորաստեղծ ընկերություններին, ավանդական ձեռներեցներին, ներդրողներին, 

նորարարներին և ուսանողներին: Միջոցառման նպատակն է կապել ստարտափ 

մտածող մարդկանց և տոնել ձեռներեցությունը Էստոնիայի խելացի Տարտու 

քաղաքում:Covid19 սահմանափակումների պատճառով միջոցառմանը 

ֆիզիկապես հնարավոր է մասնակցել միայն երեք տարբեր օրերից մեկին: Brella 

հավելվածը կօգտագործվի երեք օրվա ընթացքում ՝ այլ մասնակիցների հետ 
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Սեպտեմբեր 

 

հանդիպումների համար :                                                                          

http://www.startupday.ee/ 

07/09/2021 Matchmaking at sTARTUp Day2021 Տարտու (Էստոնիա)                                                                                                                                                                                                                       

Macfrut-ը մրգերի և բանջարեղենի արդյունաբերության միջազգային տոնավաճառ  է, 

ոլորտի մասնագետների և կարծիքների ղեկավարների համար B2B միջոցառում 

Ցուցահանդեսային ոլորտներն են. 

- Մրգերի և բանջարեղենի արտադրանքի արտադրություն և վաճառք; 

- Տեսակավորող և փաթեթավորող մեքենաներ և տեխնոլոգիա; 

- Փաթեթավորում և փաթեթավորման նյութեր; 

- Լոգիստիկա և ծառայություններ; 

- Մրգերի և բանջարեղենի աճեցման սարքավորումներ և համակարգեր. 

- Բույսերի տնկարանների և սերմերի բիոլուծումներ: 

Գրանցումը հասանելի է հետևյալ հասցեով` 

https://www.macfrutdigital.natplayexpo.com/index.php?l=en  

13/09/2021 Digital ICT Week & ICT Spring 

Լյուքսեմբուրգ (Լյուքսեմբուրգ)                                                                                                                                                                                                                    

ICT Spring. Երկօրյա գլոբալ տեխնոլոգիական համաժողով` հագեցած 

թվայնացման, Արհեստական ինտելեկտի, FinTech-ի, տիեզերական 

տեխնոլոգիաների, մատակարարման շղթայի և տեղեկատվական 
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տեխնոլոգիաների անվտանգության միտումների և պատկերացումների միջոցով` 

www.ictpring.com -ի  միջոցով։ 

Միջոցառումն անվճար է: Այնուամենայնիվ, միջոցառման որակը պահպանելու 

համար կկիրառվի 150 եվրո չեղարկման քաղաքականություն այն 

ընկերությունների համար, ովքեր 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո չեղյալ 

կհամարեն իրենց մասնակցությունը կամ չեն մասնակցի իրենց հաստատած 

հանդիպումներին: 

15/09/2021 Kunststoffenbeurs 2021 and Materials+Eurofinish+Surface 2021 

Հերտոգենբոս (Նիդերլանդներ)  

Տոնավաճառների ընթացքում հիմնական ոլորտներն  են. 

• Պլաստմասսա, (նոր) նյութեր, կենսանյութեր: 

• Խելացի նյութեր, հաղորդիչ նյութեր: 

• Մակերևութային բուժում, ֆունկցիոնալ ծածկույթներ, ֆունկցիոնալ գույներ, 

• Նյութերի վերլուծություն, 

• Նյութերի վերամշակում և վերականգնում, 

• Հավելանյութերի արտադրություն, 3D տպագրություն, 

• Նյութերի միացում (եռակցում, սոսնձում, ամրացման տեխնիկա, 

• Թեթև քաշ, 

• Կայունություն, շրջանաձև տնտեսություն, 

• Նյութերի, մշակման տեխնոլոգիաների, մոդելավորման տեխնիկայի, 

բնութագրման տեխնիկայի, ներդիրների օգտագործման վերջին զարգացումներ, 

• Նախատիպերի ձևավորում և փոքր սերիական արտադրություն, 
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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։ 

• Հավելանյութեր և դրանց ֆունկցիոնալություն, 

• Հաջորդ սերնդի ծրագրերի մի քանի օրինակներ և նախատիպեր։                                                                                                                                                                                                                  
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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: 

 

 

 

Հարգելի գործարար, 

Գրանցվեք հետևյալ հղմամբ՝ 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=

32db25cb-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։ 
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