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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 

 
Պահածոյացված մսի և պատրաստի ուտեստների 

Ռումինական ավանդական պանիր (burduf պանիր) 

արտադրողը փնտրում գործակալներ  իր արտադրանքը 

գուրման սննդի խանութներում, հյուրասիրության ոլորտում և 

այլ շահագրգիռ գործընկերների շրջանում ներկայացնելու 

համար: 

Ռումինական ընտանեկան բիզնեսը Տրանսիլվանիայից 

արտադրում է ավանդական պանիր (burduf պանիր)՝ 

օգտագործելով տեղական լավագույն բաղադրիչները: Bellows 

պանիրը պատրաստվում է ոչխարի և կովի կաթից 

հասունացած պանիրը հունցելով, ավելացնելով աղ՝ համի  և 

ավելի լավ պահպանման համար: Ռումինական ընկերությունը 

փնտրում է միջազգային գործակալների՝ որպես միջնորդ և 

ներկայացուցիչ հունցված պանիրը (burduf պանիր) գուրման 

սննդի խանութներում, հյուրընկալության, առցանց 

մասնագիտացված սննդի խանութներում և այլ նման 

վայրերում ներկայացնելու համար: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e774f6a8-

3c12-4076-abc5-4a92a15db394  

Ծածկագիր․BORO20210827002 
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Ընտանեկան գերմանական հրուշակեղենի ոլորտի 

ընկերությունը  փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առաջարկում 

է ենթապայմանագրային  համաձայնագրեր 

 

Գերմանական հրուշակեղենի ոլորտում գործող ընկերությունը, 

որն առաջարկում է օրգանական և վեգան սերտիֆիկացված 

արտադրանք, փնտրում է որակյալ հրուշակեղենի 

դիստրիբյուտորներ և նաև շահագրգռված է 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցել բարձրորակ արտադրող ընկերությունների 

հետ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46c44da1-

12bd-40a8-9307-cc8bd7cacf64  

 

 

Բրիտանական ընկերությունը, որը ստեղծել է վեգան և բուսակերների համար հարմար, 

բուսական ծագման սպիտակուցներով հարուստ կետչուպներ, որոնք զերծ են գլյուտենից և 

կոնսերվանտներից, փնտրում է միջազգային դիստրիբյուտորներ: 

 

Մեծ Բրիտանիայի  հատուկ կենսակերպի սննդամթերքի ոլորտում  գործող ընկերությունը, 

որը ստեղծվել է վեց տարի առաջ, շուկա է մատակարարել բուսական ծագման  սննդային 

սոուսներ, որոնք հարմար են վեգանների համար՝ զերծ գլյուտենից և կոնսերվանտներից: 

Ընկերությունը ցանկանում է մուտք գործել նոր ՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։ 

  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/24a8a45a-34a9-45d1-9b39-ad4c78c2e267 

 

Ծածկագիր․BOUK20211022001 

 

Պերուական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է սառեցված բնիկ և էկզոտիկ 

պերուական մրգերի վերամշակման մեջ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

Եվրոպայում 

 

Պերուական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է սառեցված բնիկ և էկզոտիկ 

պերուական մրգերի մշակման մեջ, առանց պաստերիզացման կամ կոնցենտրացիայի, 

որպեսզի պահպանի բնօրինակ համը և դրա համապատասխան վիտամիններն ու 

սնուցիչները, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ Եվրոպայում: Ընկերությունը 

փնտրում է առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80e109e3-301e-4129-993c-8ed2bf569f61 

  

Ծածկագիր․BOPE20210726001 

 

Առողջ սննդի ոլորտում մասնագիտացված մակեդոնական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ միջազգային շուկաներում։ 

mailto:info@eenarmenia.am
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Ընկերությունը ներկա է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկայում, հիմնականում 

Բալկանյան տարածաշրջանում, ինչպես նաև ողջ Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, 

Աֆրիկայում և Ավստրալիայում: Ապրանքների տեսականին ներառում է ընդհանուր դիետիկ 

և դիաբետիկ արտադրանք, հացահատիկ, սերմեր և ալյուր, բնական քաղցրացուցիչներ, 

ֆունկցիոնալ դիետիկ ըմպելիքներ, սննդային հավելումներ և օրգանական արտադրանք: 

Ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ տարածման ծառայությունների և/կամ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0be860f6-0d20-442a-86aa-a723e35055ba                        

 

Ծածկագիր․BOMK20210922004 

 

Իսպանական ընկերությունն առաջարկում է օրգանական հումք։ 

 

23 տարի առաջ հիմնադրված Մայորկայից իսպանական ընկերություն առաջարկում է 

օրգանական հումք, ինչպիսիք են՝ նուշի ալյուր, նուշի մածուկ, նուշի յուղ, խոտաբույսեր, 

ջրազրկված ցիտրուսային կեղև և էքստրա քամվածքի կծու ձիթապտղի յուղ: Առաջարկվում 

են առևտրային գործակալության և տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e62ec6b6-ae29-4c45-b26b-d783f9365552  

 

                             Ծածկագիր․BOES20200123001 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

 
Լեհական արտադրողը փնտրում է հումքի ՝  ընկուզեղենի, հացահատիկի և սառը քամվածքի 

յուղերի մատակարարներ 

Ընկուզեղենի, հացահատիկի և սառը մամլման յուղերի լեհական արտադրողը փնտրում է 

հումքի մատակարարներ իր արտադրանքի արտադրության համար: Մասնավորապես, այն 

փնտրում է այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են՝ արևածաղիկը, մանանեխի սերմը, քնջութը, 

կամելինա սատիվան, չորացած կոկոսը, առանց կեղևի աճող դդմի սերմերը, բորիգենը, 

տապակած ցորենի սերմը, ծիրանի կորիզները, սառը քամված յուղի հազվագյուտ տեսակներ 

և այլ հումք: Համագործակցությունը կարող է լիել մատակարարման համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29384ee9-7d20-4941-be60-6f02151dba18  
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 Ծածկագիր․BRPL20200625001 

Առողջ սննդի և սննդային հավելումների լեհ դիստրիբյուտորը և ներմուծողը փնտրում է նոր 

արտասահմանյան ապրանքներ՝ իրենց պորտֆելում ներառելու և դրանք լեհական շուկայում 

ներկայացնելու համար։ 

Լեհաստանի հյուսի-արևելյան մասում գտնվող ընկերությունը, որը դիստրիբյուտոր և 

ներմուծող է այնպիսի ապրանքների, ինչպիսիք են առողջ սնունդը, սննդային հավելումները 

և արագ սպառման ապրանքները, փնտրում է նոր ապրանքներ, որոնք կարող է ներկայացնել 

լեհական շուկայում: Ընկերությունը շահագրգռված է համագործակցել տարածման 

ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92308680-777c-4c6f-ad2f-d42f7b862b17      

Ծածկագիր․ BRPL20210120001 

 

 

Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92308680-777c-4c6f-ad2f-d42f7b862b17
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Կենցաղային տեքստիլ ապրանքներ մատակարարող չինական 

ընկերությունը փնտրում է եվրոպացի գործընկերներ՝ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո  

 

Չինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է առաջադեմ 

գործվածքներից պատրաստված կենցաղային տեքստիլ 

արտադրանքի նախագծման և արտադրության մեջ, 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

փնտրում է տարածման գործընկերներ եվրոպական շուկայում։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55f86b9b-

a141-4a44-a913-75697a570373  

Ծածկագիր․BOCN20211019001 

 

Մանկական տեքստիլ խաղալիքների մոլդովական արտադրողը փնտրում է օտարերկրյա 

գործընկերներտարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

 

Բնական, հիպոալերգիկ  տեքստիլից պատրաստված փափուկ խաղալիքների փոքր 

մոլդովական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ արտասահմանյան երկրներում 

բիզնեսը ընդլայնելու համար: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/542d5266-8f2a-4586-bb3a-0afc7816bdfd  

   

Ծածկագիր․BOMD20211020003 

 

Հագուստի ռումինական արտադրողը փնտրում է միջազգային գործընկերներ 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո 

 

Ռումինական ընկերությունը փորձառու է հագուստի արտադրության մեջ՝ ունենալով 

արտադրական հզորություն, որը թույլ է տալիս արտադրել փոքր և միջին սերիայի 

ապրանքների լայն տեսականի: Ընկերությունը փնտրում է օտարերկրյա գործընկերներ՝ 

հագուստի արտադրության ոլորտում ակտիվ ընկերություններ, որոնք հետաքրքրված են 

իրենց արտադրական գործընթացների աութսորսինգով: Նշված գործընկերների հետ 

համագործակցությունը հիմնված կլինի ենթապայմանագրային համաձայնագրերի վրա: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc5c4b85-74a1-4aaa-905c-46cc691f9c01   

 

Ծածկագիր․BORO20211014001 

 

Կորեական ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ՝ կնքելու տարածման ծառայությունների և 

առևտրային գործակալության համաձայնագիր պոլիեսթեր կեռ մանրաթելերի (PSF) համար, 

որոնք արտադրվում են էկոլոգիապես մաքուր հումքով, որոնք GRS (Գլոբալ վերամշակման 

ստանդարտ) հավաստագրված են: 

 

Կորեական ՓՄՁ-ն մշակել է պոլիեսթեր կեռ մանրաթել (PSF), որն օգտագործվում է 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55f86b9b-a141-4a44-a913-75697a570373
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55f86b9b-a141-4a44-a913-75697a570373
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/542d5266-8f2a-4586-bb3a-0afc7816bdfd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc5c4b85-74a1-4aaa-905c-46cc691f9c01
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ավտոմեքենաների ինտերիերի մասերի համար: Պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր 

հումքից, մանրաթելը չի փոխում գույնը բարձր ջերմաստիճանի կամ ուժեղ ջերմության 

ժամանակ: Կորեական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ վաճառքի և տարածման 

համար իր GRS հավաստագրված պոլիեսթեր կեռ մանրաթելի (PSF) համար՝ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրի և/կամ տարածման  ծառայության համաձայնագրի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/faffd7fd-13ac-4714-babc-335cbe0399e6  

 

Ծածկագիր․BOKR20211005001 

 

Կորպորատիվ և աշխատանքային հագուստի ուկրաինական 

արտադրողը փնտրում է տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրեր 

 

Ուկրաինական փոքր ընկերությունն առաջարկում է 

պաշտպանիչ և բժշկական աշխատանքային հագուստ 

(լաբորատոր վերնազգեստներ, տաբատներ, շապիկներ)՝ 

պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր մանրաթելից և 

գործվածքից: Թափանցիկ արժեքային շղթան երաշխավորում է 

կայունությունն ու անվտանգությունը: Ընկերությունը փնտրում 

է դիստրիբյուտորներ։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88d2bd78

-298e-41dd-9b1a-52372cb3f423  

Ծածկագիր․BOUA20211004008 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռումինական ընկերությունը փնտրում է սպորտային ամենօրյա կոշիկներ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո 

 

Ռումինական ընկերությունը, որը վաճառում է ամենօրյա սպորտային կոշկեղեն, 

առաջարկում է բարձրորակ սպորտային ամենօրյա կոշիկներ կանանց և տղամարդկանց 

համար, որոնք նորարարական են և օրիգինալ դիզայնով։ Ընկերությունը ցանկանում է 

ընդլայնել իր բիզնեսների ցանցը՝ փնտրելով նոր միջազգային գործընկերներ, ովքեր 

մասնավոր պիտակով կմատակարարեն ամենօրյա սպորտային կոշիկներ։ 

Համագործակցությունը կլինի արտադրական համաձայնագրերի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ec362cd-9b58-472f-9807-d35c7e27df68  

 

Ծածկագիր․BRRO20200918001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/faffd7fd-13ac-4714-babc-335cbe0399e6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88d2bd78-298e-41dd-9b1a-52372cb3f423
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88d2bd78-298e-41dd-9b1a-52372cb3f423
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ec362cd-9b58-472f-9807-d35c7e27df68
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Լիտվական ընկերությունը փնտրում է կանացի ջինսե հագուստ արտադրողներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

 

Լիտվական ընկերությունը, որը ստեղծում է զգեստներ կանանց և աղջիկների համար և 

դրանք վաճառում սեփական խանութներում, ցանկանում է ընդլայնել իր տեսականին։ Ուստի 

ընկերությունը փնտրում է կանացի ջինսե հագուստի (տաբատներ, զգեստներ, բաճկոններ) 

արտադրողներ և առաջարկում է համագործակցել տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/094392b0-a588-4912-a30a-8877b5ddc2ca  

Ծածկագիր․BRLT20211018001 

 

 

Շինարարություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Մետաղական կոնստրուկցիաների և շրջանակների ռուսական արտադրողը փնտրում է 

արտասահմանյան գործընկերներ՝ արտադրական համաձայնագրի ներքո 

 

Ռուսական ընկերություն զբաղվում է ցանկացած բարդության մետաղական 

կոնստրուկցիաների և բնակարանային շրջանակների նախագծմամբ և արտադրությամբ։ 

Արտադրված մետաղական կոնստրուկցիաները լայնորեն օգտագործվում են 

սարքավորումների արտադրության, պահեստների, մանրածախ տարածքների, անգարների, 

ցուցասրահների կառուցման համար։ Ընկերությունը փնտրում է արտասահմանյան 

գործընկերներ՝ երկարաժամկետ արտադրական համաձայնագրի ներքո։    

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/094392b0-a588-4912-a30a-8877b5ddc2ca
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2d58e78-2c9d-4ea8-8c09-3b0d26a124b0  

Ծածկագիր․BORU20211011002 

Դեկորատիվ քարերի արտադրության ոլորտի  ուկրաինական 

ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Լվովյան արտադրական ընկերությունը մասնագիտացված է 

ուկրաինական հանքավայրերի տարբեր տեսակի քարերից 

շինարարական և դեկորատիվ ապրանքների լայն տեսականի 

արտադրելու մեջ: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5809fb5e-

e297-4b4f-b57c-cda551a7a69d  

Ծածկագիր․BOUA20210929003 

 

Լեհական ընկերությունը գործակալներ է փնտրում իր՝ առանց 

շրջանակի և շարժական ալյումինե դռների համար  

Շինարարության ոլորտում  գործող լեհական ՓՄՁ-ն 

մասնագիտացված է դռների արտադրության և տեղադրման 

մեջ: Ընկերության առանց շրջանակի և շարժական  ալյումինե 

դռները բարձր դիմացկունություն  ունեն  խոնավության 

նկատմամբ, ապահովում են աղմուկի նվազեցում և 

ջերմամեկուսացում և համապատասխանում են ինտերիերի 

դիզայնի միտումներին: Առաջարկվում է համագործակցություն 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 

շրջանակներում։ Ընկերությունը բաց է նաև արտադրական 

համաձայնագրի ներքո սպիտակ պիտակով  արտադրության 

համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be32ab7b

-c89d-445b-9a06-e0508b4a3e79  

Ծածկագիր․BOPL20200925001 

 

Ապակենտրոն շարժիչի  ավտոմատացման ոլորտից գերմանական արտադրողը փնտրում է 

առևտրային գործակալներ 

 

Գերմանական ընտանեկան բիզնեսն արտադրում է ապակենտրոնացված սկավառակի 

ավտոմատացում, ինչպես նաև մեխանիկական, էլեկտրոնային, մեխատրոնիկ շարժիչ 

համակարգեր, ինչպես նաև ամենաբարձր որակի և նորագույն տեխնոլոգիաների 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2d58e78-2c9d-4ea8-8c09-3b0d26a124b0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5809fb5e-e297-4b4f-b57c-cda551a7a69d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5809fb5e-e297-4b4f-b57c-cda551a7a69d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be32ab7b-c89d-445b-9a06-e0508b4a3e79
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be32ab7b-c89d-445b-9a06-e0508b4a3e79
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հարմարեցված էլեկտրոնային լուծումներ բազմաթիվ ոլորտների համար: 

Ընկերությունն առաջարկում է անհատական խորհրդատվություն և սպասարկում՝ սկսած 

գաղափարից մինչև պատրաստի արտադրանք և դրա օգտագործումը հաճախորդի 

արժեքային շղթայում: 

ՓՄՁ-ն փնտրում է առևտրային գործակալության համաձայնագրեր: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52610205-7c03-467b-a171-ddc8bc50e134  

Ծածկագիր․BODE20211020001 

 

Ապակի մշակող ընկերությունը Ռումինիայից  փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

 

Ռումինական ընկերությունը պարզ, ամրացված և կոր ապակու վերամշակման ոլորտում 

փնտրում է միջազգային մասնագիտացված դիստրիբյուտորներ ապակե կահույքի և 

դեկորատիվ իրերի ոլորտում: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b19431f-2e61-4b58-a584-78365c5030e1   

 

Ծածկագիր․BORO20210922002 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Մեծ Բրիտանիայից  

Պորտուգալական ՓՄՁ-ն փնտրում է գործընկերներ, ովքեր աշխատում են վերականգնվող 

էներգիայի արդյունավետության նորարարական արտադրանքների հետ՝ առևտրային 

գործակալության համաձայնագիր կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագիր 

կնքելու համար։ 

 

Պորտուգալական ընկերությունը, որն առևտրային գործունեություն է ծավալում 

վերականգնվող էներգիայի (քամու և արևի) և էներգաարդյունավետության ոլորտներում, 

փնտրում է գործընկերություն (առևտրային գործակալության համաձայնագիր կամ 

տարածման ծառայությունների պայմանագիր) այլ ընկերությունների հետ, որոնք ունեն 

նորարարական էներգետիկ լուծումներ կամ ապրանքներ և ձգտում են դրանց 

առևտրայնացմանը կամ տարածմանը։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0f33734-8fbd-4f0e-bdc4-9521ee87c925  

Ծածկագիր․BRPT20200604001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52610205-7c03-467b-a171-ddc8bc50e134
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b19431f-2e61-4b58-a584-78365c5030e1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0f33734-8fbd-4f0e-bdc4-9521ee87c925
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R&D 

 

 

 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

 

[Eureka կամ Eurostars3] Կորեական ՓՄՁ-ն փնտրում է գիտահետազոտական և մշակման 

գործընկեր՝ ծովային անվտանգության վերահսկման և սպասարկման հեռահար համակարգ 

մշակելու համար՝ հիմնված երկար ծածկույթով  ծովային WiFi տեխնոլոգիայի վրա: 

[Eureka կամ Eurostars] Կորեական ՓՄՁ-ն մշակել է ծովային լայնաշերտ անլար 

հեռահաղորդակցության լուծում, որն ավելի մատչելի է արժեքի և որակի առումով՝ 

համեմատած նավահանգստի մոտ արբանյակային ինտերնետի հետ: Ընկերությունը 

ցանկանում է օգտագործել իր տեխնոլոգիան նավերի և այլ ակտիվների անվտանգության 

վերահսկման և պահպանման համար, ինչպիսիք են հողմային էներգիայի գեներատորները: 

Eureka-ին կամ Eurostars-ին դիմելու համար ընկերությունը փնտրում է R&D գործընկերներ՝ 

կանխարգելիչ սպասարկման հետ կապված տեխնոլոգիաներով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25b95387-c621-4cbd-a207-2d1dcdd22a30  

Ծածկագիր․RDKR20211015001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25b95387-c621-4cbd-a207-2d1dcdd22a30
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բուլղարական թվային ոլորտի ընկերությունը փնտրում է ենթապայմանագրային և/կամ 

աութսորսինգային համաձայնագրեր 

  

Բուլղարական թվային փոխակերպման խորհրդատվական ընկերությունը 

մասնագիտացված է ապարատային և ծրագրային ապահովման վերջնական մշակման 

ոլորտում: Ընկերությունը հետաքրքրված է աութսորսինգային և ենթապայմանագրային 

համաձայնագրերով։   

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6fa8566-1894-42f9-8eb1-02d2cdcee118     

 

Ծածկագիր․ BOBG20210705001 

 

Ռումինական ընկերությունը , որը գործում է  արդյունաբերական և ավտոմատացման  

ծրագրերի ոլորտում, առաջարկում է աութսորսինգային և ենթապայմանագրային 

համագործակցություն այն ընկերություններին, որոնք փնտրում են ավոտմատացման 

ծառայություններ  

 

Ռումինական ՓՄՁ-ն առաջարկում է իր փորձը արդյունաբերական ավտոմատացման և 

հատուկ ծրագրային ապահովման մշակման ոլորտում ավտոմատացման լուծումներով 

հետաքրքրված գործընկերներին: Փնտրվող գործընկերը պետք է ակտիվ լինի այնպիսի 

ոլորտներում, ինչպիսիք են արտադրությունը, ավտոմոբիլաշինությունը, մետալուրգիան, 

ջուրը, ցեմենտը, հանքարդյունաբերությունը, նավթը և գազը, էներգետիկան և շահագրգռված 

լինի ենթապայմանագրային կամ աութսորսինգի վրա հիմնված արդյունաբերական 

ավտոմատացման լուծումներով։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72d6595b-76f5-4d56-902d-503360bc7641  

 

  Ծածկագիր․BORO20211102002 

 

Արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիական լուծումներով և ախտորոշման ՏՀՏ 

գործիքներով մալթական ընկերությունը (կենտրոնանալով մանկական խմբի վրա) փնտրում 

է գործընկերներ՝ լիցենզային կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի համար 

  

Լավ կայացած և առաջատար մալթական ընկերությունը, համագործակցելով 

ակադեմիական հետազոտողների հետ, գործարկել է տեխնոլոգիական լուծում, որը կարող է 

ստուգել երեխաներին տեղական բոլոր դպրոցներում ցելիակի հնարավոր հիվանդության 

համար: Ընկերությունը մշակել է  ՏՀՏ գործիքներ Միջերկրական ծովում աուտոիմուն 

հիվանդությունների ախտորոշման համար և այժմ փնտրում է պոտենցիալ գործընկերներ  

ապագա ծրագրերի շահագործման նպատակով։ Ընկերությունը հետաքրքրված է լիցենզային 

կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրերի ներքո համագործակցությամբ։  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6fa8566-1894-42f9-8eb1-02d2cdcee118
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72d6595b-76f5-4d56-902d-503360bc7641
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4611bf1d-5dec-4723-9f22-116e51d4f5c3  

Ծածկագիր․ BOMT20211011001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

 

 Կոսմետիկա 

 

 

                          

 

 

Ռուսական ընկերությունը, որը զբաղվում է սեփական գիտատեխնիկական մշակումների 

առևտրայնացմամբ, փնտրում է գործընկերներ՝ տարածման  և լիցենզիային համաձայնագիր 

կնքելու համար։ 

Ռուսական ընկերություն զբաղվում է սեփական գիտատեխնիկական մշակումների 

առևտրայնացմամբ, ծառայությունների մատուցմամբ ՏՏ համակարգերի լիցենզավորման և 

վաճառքի միջոցով: Ընկերությունը տրամադրում է հավասարազոր CDN (Content Delivery 

Network) ծառայություններ առցանց հեռուստատեսության և տեսաերիզների պահանջարկի 

ծառայությունների համար: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ տարածման  և 

լիցենզիային համաձայնագրերի համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea7a2587-761b-40bc-8ddb-71c70b350d03  

Ծածկագիր․  BRRU20210429001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4611bf1d-5dec-4723-9f22-116e51d4f5c3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea7a2587-761b-40bc-8ddb-71c70b350d03
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Հունական ընկերությունը, որն արտադրում է կոսմետիկա, 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Ընկերությունը, որը սկսնակ ընկերություն է, արտադրում է  

բնական կոսմետիկա՝ կիրառելով Հունաստանի բնության մեջ 

առկա խոտաբույսերը։ Այն հիմնված է Հունաստանում և 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ՝ 

տարածման ծառայությունների կամ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո։   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1de382b4

-be0c-4fb0-92b5-4a0470b33443  

Ծածկագիր․BOGR20201103001 

 

Մաշկի խնամքի ոլորտում մասնագիտացված իտալական ընկերությունը գործընկերներ է 

փնտրում տարածման գործակալության կամ արտադրական համաձայնագրերով 

Իտալական ՓՄՁ-ն, որն աշխատում է մաշկի խնամքի և կոսմետիկայի  արտադրության 

ոլորտում, արտադրում է դեմքի, մարմնի խնամքի, դիմահարդարման մաքրող միջոցներ, 

յուղեր, դեմքի և մարմնի սկրաբ, տոնիկ ջուր, քսուք և օծանելիք: Ընկերությունը  

շահագրգռված է վաճառել իր արտադրանքը  տարածման ծառայությունների կամ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո, ինչպես նաև արտադրել մասնավոր 

պիտակի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ced3acd3-7bbc-4d7a-b8e0-ca52c57c791d  

Ծածկագիր․BOIT20200925003 

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 ախտահանիչները: Ընկերությունն 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1de382b4-be0c-4fb0-92b5-4a0470b33443
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1de382b4-be0c-4fb0-92b5-4a0470b33443
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ced3acd3-7bbc-4d7a-b8e0-ca52c57c791d
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առաջարկում է տարածման պայմանագիր:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ced3acd3

-7bbc-4d7a-b8e0-ca52c57c791d  

Ծածկագիր․BOUA20200204001 

 

  

 

Առողջապահություն 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բելգիական ընկերությունը, որը տրամադրում է առաջնային 

խնամքի բժշկական գրառումների տեղափոխման 

ծառայություն, փնտրում է առևտրային գործակալներ 

Եվրոպայում և առաջարկում է աութսորսինգի պայմանագիր 

Բելգիական ընկերությունը մասնագիտացված է 

առողջապահության ոլորտում թվային փոխակերպման մեջ 

(ծրագրային ապահովում, ծառայություններ): Այն առաջարկում 

է տեղափոխման ծառայություն՝ Եվրոպայում նոր վայրում 

գտնվող նոր բժշկին անվտանգ տեղափոխելու համար: 

Ընկերությունը փնտրում է վերավաճառողների՝ առևտրային 

գործակալության պայմանագրով, ինչպես նաև միջազգային 

կորպորացիաներին տեղափոխման ծառայություններ 

մատուցող ընկերություններին, որոնք առաջարկում են 

 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ced3acd3-7bbc-4d7a-b8e0-ca52c57c791d
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աութսորսինգ կամ առևտրային գործակալության 

համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a50a01e8-

f629-489f-8fb8-c9fae535eee1  

Ծածկագիր․BOBE20211015001 

Մալթայում հիմնված ընկերությունը, որը մշակել է նյարդաբանական գործիք՝ հոգեկան 

ֆունկցիան չափելու և դեմենցիայի վաղ հայտնաբերման համար, փնտրում է առևտրային 

գործակալություն կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագիր: 

Մալթայից գիտական թիմը, որը զբաղվում է  ուղեղի կոգնիտիվ ֆունկցիայի 

ուսումնասիրմամբ, մասնագիտացված է նյարդաբանության և կլինիկական 

աշխատանքներում, մշակել է դեմենցիայի վաղ ախտորոշման հեշտ օգտագործվող և 

շարժական EEG-ի (էլեկտրաուղեղագրության)  վրա հիմնված մեթոդ: Այս ՓՄՁ-ն փնտրում է 

առևտրային գործակալություն կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր 

գործընկերների հետ, ովքեր ակտիվ են դեմենցիայի բուժման շուկայում կամ բժշկական 

ոլորտում։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08cc2c51-9982-4999-bbd5-84bffb3add09  

Ծածկագիր․BOMT20201015001 

Կորեական նորաստեղծ ընկերությունը, որը մշակում է 

կենսաբժշկական միկրոռոբոտային համակարգ, որն 

օգտագործում է էլեկտրամագնիսական դաշտի համակարգը 

տարբեր անոթային հիվանդությունների բուժման համար, 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրով։ 

Կորեական ընկերությունը մշակում է կենսաբժշկական 

միկրոռոբոտային համակարգ, որն օգտագործում է 

էլեկտրամագնիսական դաշտերը տարբեր անոթային 

հիվանդությունների բուժման համար: Ընկերությունն 

առաջարկում է 3D մագնիսական դաշտի կառավարման 

համակարգ, մագնիսական ուղեցույցի միկրոռոբոտ՝ ավելի 

արագ, անվտանգ և ճշգրիտ ընթացակարգերի համար և 

փնտրում է եվրոպացի դիստրիբյուտորներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34b73c61

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a50a01e8-f629-489f-8fb8-c9fae535eee1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a50a01e8-f629-489f-8fb8-c9fae535eee1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08cc2c51-9982-4999-bbd5-84bffb3add09
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34b73c61-5f57-4ca7-8533-f2e5d01c989b
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-5f57-4ca7-8533-f2e5d01c989b  

Ծածկագիր․BOKR20210806002 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Բուժման համար կենսակերամիկայի ռուսական արտադրողը փնտրում է ցիրկոնիումի 

երկօքսիդի մատակարարներ Աֆրիկայից, Ասիայից և ԵԱՏՄ-ից 

Նովոսիբիրսկից ռուսական ընկերությունը զբաղվում է կերամիկական բժշկական 

արտադրանքի մշակմամբ (ազդրային գլխի գնդիկներ ազդրի էնդոպրոթեզների համար): 

Ընկերությունը շահագրգռված է Աֆրիկայից, Ասիայից և ԵԱՏՄ-ից գործընկերներ գտնելով, 

որոնք կմատակարարեն ցիրկոնիումի երկօքսիդ։ Համագործակցությունը հիմնված է լինելու 

մատակարարման ծառայությունների համաձայնագրի վրա։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1b979e3-6fa6-48cd-894b-7afb57718252  

  

Ծածկագիր․BRRU20211011001 

 

Այլ ոլորտներ 

  

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Հյուսված պարկերի, պոլիպրոպիլենային գործվածքներից խողովակներ, գործվածքների 

գլանափաթեթների և պոլիպրոպիլենից պատրաստված արտադրանքի քաթարական 

արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ, մեծածախ վաճառողներ կամ առևտրային 

գործակալներ 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Քաթարական ընկերությունն արտադրում է բարձրորակ պոլիպրոպիլենային կտորից 

պայուսակներ, պոլիպրոպիլենային գործվածքների խողովակներ, պոլիպրոպիլենային 

գործվածքների գլանափաթեթներ և հատուկ ձևավորված ապրանքներ՝ օգտագործելով 

նորագույն արտադրությունը Դոհայում, Նոր Արդյունաբերական Սիթիում: 

Կազմակերպությունը ցանկանում է գործարքներ կնքել դիլերների, մեծածախ վաճառողների, 

առևտրային միջնորդների հետ՝ իր ապրանքները միջազգային շուկաներում վաճառելու 

համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/408d489a-e50e-459a-b75b-b17e744a86b9  

Ծածկագիր․BOQA20200329003 

Երաժշտական գործիքների ռումինական արտադրողը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Բարձրորակ երաժշտական լարային գործիքների ռումինական 

արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ։ Ավելի քան 70 

տարվա փորձ ունեցող ընկերությունն առաջարկում է 

երաժշտական գործիքների և աքսեսուարների մեծ տեսականի 

(տես` կից կատալոգը): Հնարավոր գործընկերներն են 

դիստրիբյուտորները, երաժշտական գործիքների խանութները 

և լրացուցիչ ապրանքների արտադրողները կամ չծածկված 

արտադրական հզորություններ ունեցող արտադրողները: 

Նախատեսվող համագործակցության տեսակն է. բաշխման 

ծառայությունների պայմանագիր կամ ենթապայմանագրային 

պայմանագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49c452cb

-8360-46cc-93fc-2095a6639ddd  

Ծածկագիր․BORO20211026003 

 

 

Անկախ ցանցից դուրս հեռուստատեսային համակարգ մշակած ՓՄՁ-ն փնտրում է 

տարածման ծառայությունների համաձայնագիր  

Գերմանական ՓՄՁ-ն մշակել է անկախ (ցանցից դուրս) փակ միացումով 

հեռուստատեսային համակարգ (CCTV)՝ ուղիղ հեռարձակման, տեսողական և ձայնային 

ազդանշանների պահպանման և փոխանցման համար: CCTV-ն արևային է և կիրառելի է 

օդերևութաբանական կայաններում օգտագործելու համար: Ավելին, այն կարող է 

օգտագործվել անհատական կիրառությունների և հետագա զարգացման համար: 

Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր։  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/408d489a-e50e-459a-b75b-b17e744a86b9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49c452cb-8360-46cc-93fc-2095a6639ddd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49c452cb-8360-46cc-93fc-2095a6639ddd
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3248b59c-fd4e-4a3f-b63a-8630fe7f4e29   

Ծածկագիր․BODE20200602001 

Լիտվական ընկերությունը սաթից և այլ բնական նյութերից 

ձեռքով պատրաստված ապրանքներ է արտադրում և փնտրում 

է օտարերկրյա գործընկերներ՝ տարածման ծառայության կամ 

արտադրական համաձայնագրի ներքո: 

Լիտվական ընկերությունը կարող է առաջարկել իր 

արտադրանքը՝ սաթի զարդերից և հուշանվերներից մինչև 

առողջության և բարեկեցության համար նախատեսված 

ապրանքներ: Բոլոր ապրանքները խնամքով պատրաստված 

են բնական վուշից և սաթից: Հնարավոր 

համագործակցությունը կլինի տարածման ծառայության կամ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3aa74a3a-

88fc-4225-b184-99a80aa107fe 

Ծածկագիր․BODE20200602001 

 

Սուրճի և էքսկլյուզիվ օճառի ռուսական արտադրողը փնտրում է արտասահմանյան 

դիստրիբյուտորներ 

Կրասնոդարի երկրամասից ռուսական ընկերությունը զբաղվում է բնական սուրճի 

արտադրությամբ, ինչպես նաև հեղուկ բուրավետ օճառի արտադրությամբ։ Ռուսական 

ընկերությունը փնտրում է վստահելի արտասահմանյան գործընկերներ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագիր կնքելու համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bb2280c-4a04-47c1-a1f2-01b62ee28e5d  

Ծածկագիր․BORU20210711001 

Քնի բարելավման սարքի ռուսաստանյան մշակողը փնտրում է արտասահմանյան 

դիստրիբյուտորներ 

Ռուսական նորարարական ընկերություններից մեկը սարք է մշակել, որը մարդկանց թույլ է 

տալիս բարելավել քնի որակը։ Այս սարքն արտադրում է էլեկտրամագնիսական դաշտի 

իմպուլսներ ցածր հաճախականությամբ՝ դրանով իսկ ազդելով մարդու մարմնի վրա և 

նպաստում արագ քուն մտնելուն և բարձրորակ քնի փուլերին: Ընկերությունը շահագրգռված 

է օտարերկրյա գործընկերների հետ համագործակցությամբ՝ փոխշահավետ տարածման  

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3248b59c-fd4e-4a3f-b63a-8630fe7f4e29
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3aa74a3a-88fc-4225-b184-99a80aa107fe
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3aa74a3a-88fc-4225-b184-99a80aa107fe
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bb2280c-4a04-47c1-a1f2-01b62ee28e5d
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c0b3b06-908f-456a-baa3-04abc933a1db  

Ծածկագիր․BORU20210920003 

 

Օդափոխման սարքավորումների բուլղարական արտադրողը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Բուլղարական ընկերությունը մասնագիտացված է 

արդյունաբերական և կենցաղային օդափոխիչների 

արտադրության մեջ և փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ 

մեխանիկական սարքավորումների, գործարանային 

սարքավորումների, էլեկտրոնային կենցաղային տեխնիկայի 

կամ հեռահաղորդակցության սարքավորումների բիզնեսի 

ոլորտում  փորձ ունեցող: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18fbcfcc-

6759-4e38-a80c-083cf5eaa24a  

Ծածկագիր․BOBG20210202001 

 

 

Բուլղարական ընկերությունը փնտրում է արտասահմանյան գործընկերություն՝ 

պարաշուտային  և պարապլանային սարքավորումներ արտադրելու համար 

Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է պարաշյուտային և պարապլանային 

սարքավորումների արտադրության մեջ, փնտրում է գործընկերներ, որոնց անհրաժեշտ է 

նման սարքավորում արտադրել  արտադրական, ինչպես նաև տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերով իրենց արտադրանքը արտերկրում վաճառելու 

համար: Ընկերությունները, որոնք հետաքրքրված կլինեն, պետք է  ունենան նմանատիպ 

տեսակի ապրանքների արտադրության և տարածման փորձ և ունենա նաև սեփական 

տարածման ցանցերը։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0283206-e7d2-4cea-8f0e-0d6228c82ee5  

Ծածկագիր․BOBG20201215001 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c0b3b06-908f-456a-baa3-04abc933a1db
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18fbcfcc-6759-4e38-a80c-083cf5eaa24a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18fbcfcc-6759-4e38-a80c-083cf5eaa24a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0283206-e7d2-4cea-8f0e-0d6228c82ee5
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Իսպանա-անգլիական վաճառքի միջնորդ գործակալը փնտրում է հնարավորություններ 

համագործակցելու մեքենաների և մեքենաշինության ոլորտում աշխատող 

ընկերությունների հետ՝ օգնելու նրանց մուտք գործել կամ ընդլայնել իրենց ներկայությունը 

իսպանական շուկայում: 

Իսպանա-անգլիական գործակալն առաջարկում է իր առևտրային միջնորդական 

ծառայությունները մեքենաների արտադրության և մեքենաշինության ոլորտների 

ընկերություններին, որոնք հետաքրքրված են իրենց արտադրանքը վաճառել իսպանական 

շուկայում և հետագայում զարգացնել ցանկացած հաստատված կապ: Գործակալը փնտրում 

է գործընկերություն՝ հիմնված առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4aee3ee-4ea1-4470-8c50-13e53a544eb5  

 Ծածկագիր․BRES20211020001 

Հոլանդական առևտրային ընկերությունը մշակել է կայուն փայտե խաղալիքների պորտֆլ 1-

6 տարեկան երեխաների համար և փնտրում է եվրոպական արտադրողներ 

Հոլանդական ՓՄՁ-ն մշակել է կայուն փայտե խաղալիքների արտադրանք 1-6 տարեկան 

երեխաների համար: Ընկերությունը փնտրում է Conformité Européenne (CE) և Forest 

Stewardship Council (FSC) սերտիֆիկացված փայտ արտադրող, որը կարող է փոքր 

քանակությամբ արտադրել մանկական խաղային խոհանոց: Հնարավոր գործընկերները 

կարող են երկարաժամկետ համագործակցություն ակնկալել արտադրական 

համաձայնագրի շրջանակներում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/263e00c6-d661-4ffc-a945-a0c0577fac12    

Ծածկագիր․BRNL20210907001 

Գերմանական ընկերությունը փնտրում է խոզանակի փայտե բռնակների արտադրող և 

հումքի աղբյուր 

Գերմանական ընկերությունը նուրբ/փափուկ խոզանակների եվրոպական առաջատար 

արտադրողներից մեկն է հանդիսանում: Ընկերության արտադրանքն օգտագործվում է 

մազերի և մարմնի խնամքի, տնային տնտեսության և կենդանիների խնամքի համար: 

Ընկերությունը փնտրում է արտադրական համաձայնագրի շրջանակներում արտադրող՝ 

լրացուցիչ նյութական կարիքները հոգալու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9a5f87d-57cd-4301-9dee-d28ec9ca653e  

Ծածկագիր․BRDE20200610001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Պորտուգալական համակարգված նորարարությունների հետազոտման և զարգացման 

լորտի  ընկերությունն առաջարկում է տեխնոլոգիաների փոխանցում  

Մասնավոր պորտուգալական համակարգային նորարարությունների գիտահետազոտական 

ընկերությունը, որը հիմնված է Լիսաբոնում, մշակում է նոր արտոնագրային շարժիչի 

հավաքակազմ՝, որը կոմպակտ է, էրգոնոմիկ և ինտեգրվում է հեծանիվների 

արդյունաբերության բաղադրիչներին: Այն առաջարկում է տեխնոլոգիան 

արդյունաբերական և/կամ առևտրային համաձայնագրեր ընկերություններին՝ 

տեխնոլոգիաների փոխանցման լիցենզային պայմանագրի և/կամ արտադրական 

համաձայնագրի և/կամ տեխնոլոգիաների շահագործման համատեղ ձեռնարկության 

համաձայնագրի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d012bd1-f90e-4872-93de-4db1f33972fd  

Ծածկագիր․TOFR20211026001  

Իտալական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է կլիմայի փոփոխականության և 

կլիմայի փոփոխության հետ կապված ռիսկերի հայտնաբերման և կառավարման մեջ, 

փնտրում է նոր գործընկերներ 

Իտալական ընկերությունը բարձր նորարարական ՓՄՁ է, որն աշխատում է տնտեսական 

տարբեր ոլորտներում Կլիմայական ծառայությունների վրա՝ հիմնական ուշադրությունը 

կենտրոնացնելով ենթակառուցվածքների և ապահովագրական շուկաների վրա: 

Ընկերությունը, որն ունի կլիմայի հետ կապված ռիսկերի գնահատման մեծ փորձ, 

նախագծում է կլիմայական ռիսկի արտադրանք՝ հիմնվելով կլիմայական տվյալների 

տարբեր աղբյուրների վրա: Այն փնտրում է նոր գործընկերներ ֆինանսական և 
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տեխնիկական աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8e4de73-3b03-4365-8a3c-4e67cab0926d   

  

Ծածկագիր․TOIT20211019001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

 

Իտալական ընկերությունը փնտրում է մակերեսային ծածկույթի նոր տեխնոլոգիաներ 

օլեոդինամիկ կիրառությունների համար՝ փոխարինելու հիդրավլիկ բալոնների 

քրոմապատումը։ 

Իտալական հիդրավլիկ բալոններ արտադրողը փնտրում է նորարարական և ավելի կայուն 

ծածկույթի տեխնոլոգիաներ, գերադասելի է TRL 8-ում, որոնք փոխարինում են հիդրավլիկ 

բալոնների քրոմապատումը, որպեսզի նվազեցնեն աշխատողների առողջության ռիսկերը և 

գործընթացի հետևանքով առաջացած աղտոտումը: Գործընկերները միասին կաշխատեն 

հայեցակարգի կամ փորձնական նախագծերի ապացույցների համատեղ մշակման համար՝ 

տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրի ներքո: Այս հարցումը բաց 

նորարարական մարտահրավերների ծրագրի մի մասն է: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8599e848-4c39-4b9e-b440-2ed915a56095  

Ծածկագիր․TRIT20211026002  

Իտալական սննդի ոլորտի ընկերությունը տեխնոլոգիական լուծումներ է փնտրում կաթի 

ստացման ֆերմաներում ջերմոցային գազերի արտանետումների տվյալների հավաքագրման 

ավտոմատացման և թվայնացման համար 

Իտալական առաջատար կորպորացիան արտադրում և տարածում է կաթ և կաթնամթերք: 

Ընկերությունը փնտրում է նորարարական կենդանի աուդիտի և տվյալների հավաքագրման 

լուծումներ, նվազագույնը TRL 5, իր մատակարարման ցանցում կաթի ֆերմաների ածխածնի 

հետքի գնահատման ավտոմատացման և թվայնացման համար: Ընկերությունը 

շահագրգռված է տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրով։ Այս հարցումը բաց 

նորարարության մարտահրավերի մի մասն է: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63325ba5-5dc9-4706-b41d-435fd5a7e7a0  

Ծածկագիր․TRIT20211026004 
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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:   

 

Ստորև ներկայացվում են  և 2022 թ․-ի հունվար ամսվա  ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

 

Հունվար 

 

23/01/2022 Brokerage Event at the World Expo Dubai 2020 

ԱՄԷ (Դուբայ) 

Նախատեսվող միջոցառումը շեշտը կդնի եվրոպական տնտեսության համար 

առաջնահերթ ոլորտների վրա՝ կայուն զարգացում, շրջանաձև տնտեսություն, ՏՀՏ, 

տրանսպորտ և լոգիստիկա, նորարարություն և Արդյունաբերություն 4.0՝ 

համահունչ մնալու էքսպո-ի թեմային՝ «Մտքերի միացում, ապագայի ստեղծում»: 

Համագործակցության հաստատման միջոցառման մասնակցության վճարը 

յուրաքանչյուր մասնակցի համար կազմում է 125 եվրո։ 

27/01/2022 Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022 (HTH 2022) 

Գրազ (Ավստրիա) 

Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022-ը (HTH 2022) հիբրիդային միջոցառում 

է, որը կենտրոնացած է առողջապահության և կենսատեխնոլոգիայի վրա: Այն 

առաջարկում է ձեզ միջազգային հիմնական ելույթներ, կորպորատիվ զանգեր, 

ներդրողների առաջարկներ, նախապես կազմակերպված B2B հանդիպումներ և 
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ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ _ SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) 

SES ծրագրի առավելությունները 

➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում 

➢ Ծառայությունների մատուցման, արտադրական գործընացի բարելավում, 

օպտիմալացում 

➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում 

➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում 

➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար 

➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն 

Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից 

➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից 

➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները 

➢ Կրթական ձեռնարկությունները 

➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

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

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

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

փորձագետների ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

Հեռ․՝ +374 95 12 84 87 

այլն: 

http://www.hth-styria.com  

mailto:info@eenarmenia.am
http://www.hth-styria.com/
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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
mailto:mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Այս տեղեկաթերթի մեջ տեսակետները պատկանում են 

հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Եվրոպական 

նորարարություների խորհուրդ և  ՓՄՁ գործադիր 

գործակալության, Եվրոպական Հանձնաժողովի կամ այլ 

եվրոպական կառույցների  տեսակետը։ Եվրոպական 

նորարարություների խորհուրդ և  ՓՄՁ գործադիր 

գործակալությունը, Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ 

դրանց կողմից գործող որևէ անձ պատասխանատու չէ 

տեղեկաթերթում պարունակվող բովանդակությունն 

օգտագործվելու դեպքում։ 

mailto:info@eenarmenia.am

