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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 

 
Մրգեր արտադրող բուլղարական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

 

Բուլղարացի արտադրողն աճեցնում է ջերմոցային 

արտադրության ելակ, ամերիկյան հապալաս և օրգանական 

սալոր: Պտուղներն աճեցվում են էկոլոգիապես մաքուր 

լեռնային տարածքում։ Այս ՓՄՁ-ն փնտրում է միջազգային 

գործընկերներ՝ արտադրանքը ներկայացնելու և վաճառելու 

համար։ Ընկերությունը փնտրում է  առևտրային կամ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագիր։  

  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fc58e14-

6fde-4c27-b5cd-93278a7ac09b  

Ծածկագիր․BOBG20210708001 
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Քաղցրավենիքներ արտադրող լեհական ընկերությունը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

 

Լեհական ընկերությունը, որը զբաղվում է քաղցրավենիքի 

արտադրությամբ և մասնագիտացված է  տարբեր համերի և 

ձևերի, ինչպես նաև մոմպասների, կարամելների և տոնածառի 

մոմպասների արտադրության մեջ, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ:  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ab09deb

-545b-4412-80f8-ae89c977a0ca 

 

Ծածկագիր․BOPL20211028003 

 

Հացահատիկային և ագրոպարենային ապրանքների 

ուկրաինական արտադրողը գործընկեր է փնտրում 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որն ունի ավելի քան 20 տարվա 

փորձ՝ որպես հացահատիկային ապրանքներ արտադրող և 

արտահանող, ինչպիսիք են օրգանական հացահատիկները, 

լուծվող վարսակի ալյուրը և լուծվող հնդկաձավարը, փնտրում 

է գործընկերներ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/517ec828-

fc0b-4e16-a4c5-c2b28255ffd0  

 

Ծածկագիր․BOUA20210819003 

 

Գերմանական ընտանեկան ընկերությունը հրուշակեղենի 

արտադրության ոլորտից փնտրում է դիստրիբյուտորներ և 

առաջարկում է ենթապայմանագրային համագործակցություն 

 

Գերմանական ընկերությունը հրուշակեղենի արտադրության 

ոլորտից առաջարկում է ապրանքներ, որոնք սերտիֆիկացված 

օրգանիկ և վեգան են։ Ընկերությունը փնտրում է բարձրորակ 

հրուշակեղենի դիստրիբյուտորներ և հետաքրքրված է նաև 

ենթապայմանագրային համաձայնագրերով՝ վստահելի և 

բարձրորակ արտադրանք տվող արտադրողի հետ։ 

 

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

12bd-40a8-9307-cc8bd7cacf64 

 

Ծածկագիր․BODE20211029002 

 

Ալբանական կաթնամթերք արտադրող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Ալբանիայի Գիրոկաստա քաղաքում գտնվող ընկերությունը հայտնի արտադրող է 
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կաթնամթերքի ոլորտում: Այն առաջարկում է տարբեր տեսակի տարբեր կաթնամթերքներ, և 

ընկերության հիմնական առավելությունը արտադրանքի որակն ու մատչելի գինն է։ Այն 

փնտրում է  տարածման ծառայությունների համաձայնագիր։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eae3b563-5dd8-4bdd-9048-9d20e043d089 

 

Ծածկագիր․BODE20211029002 

Էքսկլյուզիվ, ոչ ալկոհոլային խմիչքների գերմանական  

արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Ոչ ալկոհոլային խմիչքների գերմանական արտադրողը, 

հիմնականում՝ թարմ լիմոնադներ և 100% բնական 

բաղադրիչներով թեյեր, նպատակ ունի ապահովել նոր 

ապրելակերպ, ոչ այնքան ապրանք: Ընկերության համար 

կայունությունը առանցքային արժեք է իր բիզնեսում: Այս 

առումով այն իր արտադրանքը շշալցրել է բազմակի 

օգտագործման ապակե շշի մեջ՝ առանց պլաստիկի, 

փոխարենը կերամիկական տրաֆարետային կնիքով և 

էկոլոգիական արտադրանքով։ Ընկերությունը փնտրում է 

գործընկերներ առևտրային գործակալության, տարածման 

ծառայությունների և լիցենզիային համաձայնագրերով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c5d29d3

-5c81-4f5c-9e3f-793158cd0f4d 

 

Ծածկագիր․BODE20210915001 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

 
Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է արագ սպառման ապրանքների 

ներմուծման և տարածման մեջ, շահագրգռված է տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի կնքմամբ 

Բուլղարական ՓՄՁ-ն ներմուծում և տարածում է արագ սպառման ապրանքներ (FMCG)), 

ինչպիսիք են հրուշակեղենը, շոկոլադը և խորտիկները: Այս կազմակերպությունն այժմ 

փնտրում է հրուշակեղենի արտադրանք արտադրողներ՝ երկարաժամկետ 

համագործակցության համար։ Բուլղարական ընկերությունը պատրաստ է տարածման 

և/կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո համագործակցության համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cba5344-1072-439e-9668-9f86426c5eee   
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   Ծածկագիր․BRBG20211115001 

Թարմ մրգերի ռումինական ներկրողը և դիստրիբյուտորը ցանկանում է լինել 

դիստրիբյուտոր 

Ռումինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է ռումինական շուկայում թարմ և 

վերամշակված մրգերի մեծաքանակ վաճառքի և տարածման մեջ, ինչպիսիք են հյութերը և 

խյուսերը, ցանկանում է բացահայտել նոր ներմուծման  հնարավորություններ եվրոպական 

որակյալ մրգեր արտադրողներից, որպեսզի ընդլայնի իր արտադրանքի պորտֆելը 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66de59ff-5ec9-4e02-a9e4-bfbfddbd3ab6  

Ծածկագիր․ BRRO20210922001 

 

 

Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
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Կանացի հագուստի լեհական արտադրողը փնտրում է 

առևտրային գործընկերներ՝ առևտրային գործակալության կամ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո  

 

Լեհական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացված է կանացի հագուստի 

արտադրության մեջ, փնտրում է առևտրի միջնորդավորված 

ծառայություններ: Այս մասնավոր գործընկերությունը 

հիմնադրվել է 1991 թվականին երկու քույրերի կողմից՝ 

տեքստիլ դիզայներ, արվեստի ակադեմիական կրթությամբ և 

տեքստիլ ինժեներ: Հավաքածուն բաղկացած է ամենօրյա և 

գրասենյակային հագուստից՝ պատրաստված բարձրորակ 

գործվածքներից։ Համագործակցությունը կլինի առևտրային 

գործակալության և տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85aae1ac-

3d0c-43e7-8cca-80b69e9340d4   

Ծածկագիր․BOPL20211105001 

 

Տեքստիլ ոլորտում գործող մակեդոնական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ 

ենթապայմանագրային և աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո  

 

Մակեդոնական ընկերությունը տեքստիլի ոլորտից, որը մասնագիտացված է կանացի 

հագուստի արտադրության մեջ, փնտրում է գործընկերներ ենթապայմանագրային և 

աութսորսինգային համագործակցություն հաստատելու համար: Ընկերությունն 

առաջարկում է բարձրորակ վարկային արտադրություն և նվազագույն պատվեր 500 կտոր 

յուրքանչյուր ձևի համար: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3911bb58-b969-4b9e-968e-97feea929a20  

 

Ծածկագիր․BOMK20211124001 

 

Բուլղարական ՓՄՁ-ն, որը  կանացի հագուստի բարձրակարգ 

արտադրող է, շահագրգռված է արտադրական 

համաձայնագրով  

 

Բուլղարական ընկերությունը, որն արտադրում է  

հիմնականում կանանց համար նախատեսված բարձրորակ 

տեքստիլ ապրանքներ, հետևելով լավագույն փորձին և 

նորաձևության ոլորտի վերջին պահանջներին, արտադրական 

համաձայնագրեր է առաջարկում նոր գործընկերներին։ 

Ծառայությունները կարող  են ներառել դիզայն, 

շինարարություն, դասակարգում, մատակարարում, հումք և 

ծախսվող նյութեր, արտադրության կազմակերպում, կտրում, 

ձևում, կարում, արդուկում, փաթեթավորում և առաքում։ ՓՄՁ-

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3911bb58-b969-4b9e-968e-97feea929a20
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ն ունի միջազգային փորձ և նորարարական կարողություններ։   

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b3bfba3-

7c23-4824-9103-b4d38fe35094  

Ծածկագիր․BOBG20210527001 

 

Խելացի, հատուկ ձևված նորաձևության գործվածքների 

պորտուգալական արտադրողը փնտրում է գործընկերներ՝ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

 

Նորաձևության, սպորտային հագուստի և ներքնազգեստի 

ապրանքանիշերի նորարարական, կայուն, նորաձևության 

համար նախատեսված խելացի գործվածքներ արտադրող 

պորտուգալական առաջատար ընկերությունը շահագրգռված է 

ընդլայնել իր շուկան՝ երկարաժամկետ արտադրական 

համաձայնագրերի ներքո այն ընկերությունների հետ, որոնք 

պահանջում են պատվերով ծառայություն: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b602487

-1164-46d2-8309-45eff02b1eb7  

 

Ծածկագիր․BOPT20211117003 

 

 

Անհատական պաշտպանիչ պարագաների իսպանական արտադրողը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և կոմերցիոն գործակալներ։ 

 

Իսպանական ընկերությունը փնտրում է տարածման և առևտրային գործակալության 

ծառայություններ՝ իր անձնական պաշտպանիչ պարագաների խթանման և վաճառքի 

համար, որպեսզի ընդլայնի իր ներկայությունն արտասահմանում: 

Ընկերությունը տրամադրում է բարձրորակ նյութերով արված PPE-ների լայն տեսականի՝ 

100% պատրաստված Իսպանիայում: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d77cd85-1c94-4c85-8f36-68e23affd23b  

 

Ծածկագիր․BOES20210924001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Իտալական ընկերությունը, որը ներգրավված է վերամշակման և շրջանաձև տնտեսության 

մեջ, փնտրում է գործվածքների, նյութերի և աքսեսուարների մատակարարներ 

մատակարարման համաձայնագրի ներքո 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b3bfba3-7c23-4824-9103-b4d38fe35094
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b3bfba3-7c23-4824-9103-b4d38fe35094
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b602487-1164-46d2-8309-45eff02b1eb7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b602487-1164-46d2-8309-45eff02b1eb7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d77cd85-1c94-4c85-8f36-68e23affd23b
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Իտալական արհեստագործական ընկերությունը, որն արտադրում է աքսեսուարներ, 

առարկաներ և կահավորման տարրեր տեխնիկական նյութերի, հատվածների և 

արտադրական թափոնների վերականգնման միջոցով, փնտրում է երկու տեսակի 

մատակարարներ. 

- արտադրական գործընթացում պահանջվող հումքի առաջին տիպի մատակարարներ 

(կայծակաճարմանդներ, գոտիներ և այլն); 

- երկրորդ տեսակ բացօթյա միջավայրի համար նախատեսված գործվածքների, PVC-ի, 

օգտագործված առագաստներ կամ առագաստագործական մասերի մատակարարներ: 

Նշված գործընկերների հետ համագործակցությունը հիմնված կլինի մատակարարման 

համաձայնագրերի ներքո։  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f275dd5f-6b2f-40ba-a4a5-c12d0499ed13 

 

  Ծածկագիր․BRIT20211203001 

 

Կանացի հագուստի ռումինական արտադրողը փնտրում է տեքստիլի միջազգային 

մատակարարներ՝ արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

 

Ռումինական ընկերությունը մասնագիտացված է կանացի հագուստի արտադրության մեջ՝ 

ներառյալ զգեստներ, վերնաշապիկներ, կիսաշրջազգեստներ, տաբատներ և շապիկներ: 

Արտադրանքն արվում է բամբակից, թելից, վիսկոզայից և կտավատից։ Ընկերությունը 

շահագրգռված է ընդլայնել իր ներկայիս գործընկերների ցանցը՝ բացահայտելով միջազգային 

բիզնես գործընկերներ, որոնք կարող են արտադրական համաձայնագրերով տեքստիլ 

մատակարարել: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df8a2166-8a53-44a9-8b76-264cf15f7438  

 

Ծածկագիր․BRRO20201028001 

 

Շինարարություն 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 

Հեղուկ ջրամեկուսիչ համակարգեր շինարարության ոլորտի 

համար- ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր 

գործընկերներ  

Գերմանական ՓՄՁ-ն, որն ակտիվ է շինարարության ոլորտում 

հեղուկ ջրամեկուսիչ համակարգերի մշակման, 

արտադրության և վաճառքի ոլորտում, փնտրում է 

դիստրիբյուտոր  գործընկերներ և արտադրական 

համաձայնագրեր։ Գերմանական ընկերությունն առաջարկում 

է հարթ տանիքների, պատշգամբների և կայանման 

հարթակների ջրամեկուսացման համակարգերի լայն 

տեսականի, ինչպես նաև միացման բոլոր դետալները և 

հատուկ լուծումներ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee34b6b0

-224b-46b2-87fa-a7d60fc90825  

Ծածկագիր․BODE20211203001 

 

Ռուսական հետազոտական և արտադրական ընկերությունը մշակել է բարձրավոլտ 

թեստավորման սարքավորում և փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Դաղստանի Հանրապետությունից ռուսական ընկերությունը զբաղվում է սերիական չափման 

և փորձարկման սարքավորումների արտադրությամբ։ Ընկերությունն առաջարկում է 

բարձրավոլտ ավտոմատացված փորձարկման կայաններ, չափիչ սարքավորումներ, 

բարձրավոլտ ստենդներ և փորձարկման կայաններ։ Ընկերությունը շահագրգռված է 

օտարերկրյա գործընկերների հետ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցությամբ։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/644cf25a-6be7-45e6-ac72-cde729d5943c   

Ծածկագիր․BORU20211129003 

Չոր եղանակով աշխատող կենտրոնախույս պոմպերի գերմանացի  մասնագետը փնտրում է 

առևտրային գործակալության համաձայնագրեր  

Ընտանեական ընկերությունը, որ գտնվում է  Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում, 

մասնագիտացված է չոր եղանակով աշխատող կենտրոնախույս պոմպերի արտադրության 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee34b6b0-224b-46b2-87fa-a7d60fc90825
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee34b6b0-224b-46b2-87fa-a7d60fc90825
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ոլորտում։  

Ընկերությունն  ունի տասնամյակների փորձ և շարունակաբար զարգացնում է իր 

պահանջարկին համապատասխան պոմպի և լիսեռի կնիքի նախագծեր: Լինելով 

հարմարեցված համապատասխան հավելվածին ՝ ընկերությունը տրամադրում է 

խորհրդատվություն, մշակում և արտադրում է իր հատուկ պոմպերը  միջազգային 

օգտագործման համար: Ընկերությունը փնտրում է երկարաժամկետ գործընկերներ 

առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d740a373-3f52-4441-97f2-4dec1c6f67aa  

Ծածկագիր․BODE20211027002 

Չոր հատակի ջեռուցման ռումինական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Թեթև հարմար ջեռուցման համակարգերի արտադրության մեջ մասնագիտացված 

ռումինական ընկերությունը փնտրում է միջազգային գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են 

երկարաժամկետ համագործակցությամբ որպես դիստրիբյուտորներ արդեն շուկայում առկա 

արտադրանքի համար՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/726b774d-1b43-4bef-b3a8-cafe4f957a4f  

Ծածկագիր․BORO20211104001 

Ֆոտոգալվանային  սարքերի տեղադրման ծառայություններ 

մատուցող սլովակյան ընկերությունը փնտրում է 

ենթապայմանագրային համագործակցություն  

Սլովակյան ընկերությունը, որպես ենթակապալառու, 

զբաղվում է ֆոտոգալվանային  կայանքների ոլորտում 

առևտրային, բնակելի և արդյունաբերական վերականգնվող 

էներգիայի նախագծերի իրականացմամբ՝ ապագայի կոնկրետ 

տեսլականով: Նրա հիմնական գործունեությունն ուղղված է 

տանիքների ֆոտոգալվանային սարքերի տեղադրմանը: 

Այնուամենայնիվ, ապագայում այն ցանկանում է ներգրավվել 

էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների 

նորարարություններում։ Ընկերությունը բաց է 

համագործակցության համար ձեռնարկատերերի, 

ներդրողների և կապալառուների հետ՝ ենթապայմանագրային 

համաձայնագրի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2baab501-

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d740a373-3f52-4441-97f2-4dec1c6f67aa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/726b774d-1b43-4bef-b3a8-cafe4f957a4f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2baab501-3abd-4396-9692-a438d4fb4098
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3abd-4396-9692-a438d4fb4098  

Ծածկագիր․BOSK20210914001 

Բուլղարական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ Եվրոպայում արևային պարկերի 

կառուցման համար՝ համատեղ ձեռնարկության  համաձայնագրի ներքո 

 

Եվրոպայում ֆոտոգալվանային արևային պարկերի կառուցման և գործարկման երկար փորձ 

ունեցող բուլղարական ընկերությունը փնտրում է նոր գործընկերներ՝ ընդլայնելու իր 

հասանելիությունը և առաջարկում է համատեղ ձեռնարկության համաձայնագիր: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c7743f0-ee38-421f-8ea4-d72d6de5aac6  

 

Ծածկագիր․BOBG20211104001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ոչ բարձր ճնշման ջրածնի պահեստավորման և փոխադրման համակարգ, որը փնտրում է 

չինական ընկերությունը տեխնիկական աջակցությամբ մատակարարման համաձայնագրի 

ներքո 

 

Չինական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1960-ականներին, էլեկտրաէներգիայի 

սարքավորումներ արտադրող խոշոր պետական ձեռնարկության մասնաճյուղ է: Այժմ 

ընկերությունն արտասահմանյան մատակարարներից փնտրում է ոչ բարձր ճնշման ջրածնի 

պահպանման և փոխադրման համակարգ: Այն հույս ունի, որ համակարգի հաստատված 

օտարերկրյա մատակարարի հետ կստորագրի մատակարման համաձայնագիր՝ 

տեխնիկական աջակցությամբ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd7cc0fb-6c59-4f06-b7a6-04d21330e35b  

Ծածկագիր․BRCN20211126001 

Շինարարական և ժամանակավոր աշխատանքների համար նախատեսված  

սարքավորումներ մատակարարող ՓՄՁ-ն փնտրում է ծառայությունների մատուցման կամ 

մատակարարման համաձայնագրեր  

 

Մեծբրիտանական այս ՓՄՁ-ն վերջնական լուծումներ է տրամադրում շինարարության և 

ժամանակավոր աշխատանքների ոլորտներում, որոնք հիմնված են ամպային ծառայության 

վրա․ այն օգտվողներին հնարավորություն է տալիս լիակատար վերահսկողություն ունենալ 

ժամանակավոր աշխատանքների կառավարման վրա: Ընկերությունը փնտրում է 

ծառայությունների մատուցման կամ մատակարարման համաձայնագրեր այն 

ընկերությունների հետ, ովքեր ունեն ներարկման ձուլման հնարավորություններ և կարող են 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2baab501-3abd-4396-9692-a438d4fb4098
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c7743f0-ee38-421f-8ea4-d72d6de5aac6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd7cc0fb-6c59-4f06-b7a6-04d21330e35b
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առաջարկել հիմնական հավաքման ծառայություններ: Հաճախորդը մեծացնում է մեկ 

ապրանքային գծի արտադրությունը և գործարկում երկրորդը և փնտրում է գնով մրցունակ 

մատակարար իր պիտակների համակարգի համար: 

 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71178b7e-cf7c-4768-9dfe-f240ab0b20f1 

 

Ծածկագիր․BRUK20211117001 

R&D 

 

 

 

 

ԵՄ ՀՈՐԻԶՈՆ. Իսպանական բժշկական հետազոտական 

ինստիտուտը գործընկերներ է փնտրում թղթի վրա հիմնված 

առողջապահական արտադրանք մշակելու համար: 

Իսպանական բժշկական գիտահետազոտական ինստիտուտը 

պատրաստում է առաջարկ որպես համակարգող՝ թղթի վրա 

հիմնված նյութերի օգտագործմամբ ախտորոշիչ թեստեր և 

բուժական սպեղանիներ մշակելու նպատակով: 

Հաստատությունը փնտրում է արդյունաբերական 

գործընկերոջ՝ տարբեր ձևերի թուղթ կտրելու/փորագրելու 

փորձառությամբ, օրինակ՝ լազերային կտրիչի միջոցով՝ 

ծրագրի շրջանակներում մշակված նախատիպերի 

արդյունաբերական մասշտաբներն ուսումնասիրելու համար: 

Նախագիծը կներկայացվի HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-

01-13 մրցույթին: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff8be57b-

884f-4e12-bbb6-220aa087c855  

Ծածկագիր․RDES20211213001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71178b7e-cf7c-4768-9dfe-f240ab0b20f1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff8be57b-884f-4e12-bbb6-220aa087c855
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff8be57b-884f-4e12-bbb6-220aa087c855
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Հունգարական ընկերությունը, որը ստեղծում է ընկերությունների համար մեքենաների 

կառավարման ծրագիր, փնտրում է առևտրային գործակալներ 

 

Հունգարական ընկերությունն իրականացնում է ծրագրի մշակում և խորհրդատվական 

աշխատանք, առաջարկում է երկու ծրագրային արտադրանք․ մեկը ձեռնարկությունների 

նավատորմի ձեռքբերման տվյալները գրանցելու և մոտոցիկլետների, ֆուրգոնների, 

գյուղատնտեսական մեքենաների և մոտոցիկլետների կառավարումն է, մյուսը՝ մուտքի 

իրավունքի վերահսկման համակարգն է կազմակերպչական կառուցվածքում։ 

Ընկերությունը ցանկանում է գտնել առևտրային գործակալներ՝ իր արտադրանքը 

եվրոպական երկրներում շուկա հանելու համար: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88caecc4-dc53-45dd-a113-c5d43da47fca  

 

 Ծածկագիր․BOHU20200930007 

Իսրայելական կիբեր հետախուզական ընկերությունը, Dark Web սպառնալիքի 

նորարարական տեխնոլոգիական լուծումներով, փնտրում է վերավաճառողներ լիցենզիային 

կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո 

 

Իսրայելական կիբեր հետախուզական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2014 թվականին, 

մշակել է յուրահատուկ տեխնոլոգիա, որը վերահսկում և չեզոքացնում է կիբեր 

սպառնալիքները և զգայուն տեղեկատվության արտահոսքը Dark Web-ից: Այս 

տեխնոլոգիան վերահսկում է սպառնալիքները և կանխատեսում է ռիսկերը՝ հիմնվելով 

սպառնալիքի գործոնի մտադրությունների վրա: Ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր 

միջազգային գործունեությունը՝ փնտրելով նոր գործընկերներ որպես վերավաճառող՝ 

լիցենզային կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո։ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e7ab4fe-8eb1-4ed0-bddd-436714b39c79 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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  Ծածկագիր․BOIL20211125001 

Կորեայի Vision ԱԻ ոլորտի ընկերությունը, որն առաջարկում է AR (Լրացված 

իրականություն) ծրագրակազմ և բովանդակություն, փնտրում է գործընկերներ 

 

Կորեական ընկերությունը տրամադրում է «Լրացված իրականություն» (AR) 

ծրագրակազմ/բովանդակություն, որը թույլ է տալիս իր հաճախորդներին զարգացնել նոր 

ծառայություն կամ ինտեգրվել գոյություն ունեցող սպասարկման համակարգին: Այն 

փնտրում է գլոբալ գործընկերներ, ովքեր կարող են ավելի մեծ արժեք ստեղծել իր AR 

հատկանիշներով ծառայություններում լիցենզային և/կամ աութսորսինգի համաձայնագրի 

ներքո: Ընկերության AR ծրագրային ապահովման մշակման հավաքածուն ունի հետևյալ 

հիմնական հատկանիշները՝ դեմքի հայտնաբերում/հետևում, իրական ժամանակի 

գեղեցկացում, վիրտուալ դիմահարդարում, 2D/3D AR բովանդակություն/պիտակ, իրական 

ժամանակի սեգմենտացիաև այլն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cf34874-f8d0-427a-ad06-9af11ead663e  

Ծածկագիր․BOKR20210107001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

 

Ռումինական ՏՏ ընկերությունը փնտրում է եվրոպական և ոչ եվրոպական գործընկերներ 

աութսորսինգի համաձայնագրի ներքո 

Ռումինական ընկերությունը Տրանսիլվանիայից մասնագիտացված է հարմարեցված 

ծրագրային ապահովման լուծումներում՝ բջջային և վեբ հավելվածներ, օգտատերերի 

ինտերֆեյսների (UI) և օգտատերերի փորձի (UX) նախագծման հավելվածներ, ՏՏ 

ծառայությունների և աութսորսինգի մշակման ամբողջական ծառայություններ: 

Ընկերությունը փնտրում է եվրոպական և ոչ եվրոպական գործընկերներ՝ աութսորսինգի 

ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7bc0478e-548f-46ff-885a-9abe7e31214a  

Ծածկագիր․ BRRO20211022001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cf34874-f8d0-427a-ad06-9af11ead663e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7bc0478e-548f-46ff-885a-9abe7e31214a
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 Կոսմետիկա 

 

 

                          

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Բնական կոսմետիկայի և մոմերի լեհական արտադրողը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Նոր լեհական ապրանքանիշը հյուսիսարևելյան Լեհաստանից, 

որը բնական բարձրորակ կոսմետիկայի և մոմերի արտադրող 

է, փնտրում է երկարաժամկետ համագործակցություն 

տարածման ծառայությունների և առևտրային 

գործակալության համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/034bfba4-

6f9e-4765-a90c-1a0784ef2c28  

Ծածկագիր․BOPL20210312001 

 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/034bfba4-6f9e-4765-a90c-1a0784ef2c28
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/034bfba4-6f9e-4765-a90c-1a0784ef2c28


Enterprise Europe Network  Armenia, 

Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia 

Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14  info@eenarmenia.am;  http://eenarmenia.am/ 

17 

 
 

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 
 

Օրգանական կոսմետիկա արտադրող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և գործակալներ  

Պոլտավայից ուկրաինական ընկերությունը, որն ունի բնական կոսմետիկայի 

արտադրության փորձ և արտադրում է մագնեզիումի յուղեր և գելեր, փնտրում է 

գործընկերներ Եվրոպայում տարածման ծառայությունների և առևտրային գործակալության 

համաձայնագրերի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87c23b33-77eb-4d6e-9331-8c7362345d54  

Ծածկագիր․BOIT20200925003 

 

Առողջապահություն 

 

 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Առցանց ուսուցման ռեսուրս բժշկության ոլորտի միջազգային 

ուսանողների համար  

Միացյալ թագավորությունից ՏՀՏ ընկերություններից մեկը 

մշակել է քննական դեպքերի վրա հիմնված ուսուցման 

ռեսուրս և առցանց հարթակ միջազգայինն ուսանողների 

համար բժշկականոլորտից, այն  աշխատում է բջջային, 

պլանշետային և համակարգչային տարեբրակներով: Հարթակն 

աջակցում է բակալավրիատի բժշկական ուսանողներին 

բժշկական գիտելիքների կիրառման մեջ կլինիկական 

միջավայրում և արդեն օգտագործվում է Միացյալ 

Թագավորությունում: Համակարգը հասանելի է 

լիցենզավորման համաձայնագրով համալսարաններին կամ 

գիտահետազոտական ինստիտուտներին, որոնք կրթում են 

ուսանողներ բժշկության ոլորտում: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7128a757

-fa99-4ecb-b2bc-94888399c4cf  

Ծածկագիր․BOBE20211015001 

 

 

 

 

 

Բժշկական լազերային համակարգերի ռուսաստանյան մշակողն ու արտադրողը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Վիրաբուժական գործիքների և սարքավորումների արտադրության մեջ մասնագիտացված 

ռուսական ընկերությունը մշակել է լազերային բժշկական համակարգեր։ Ընկերության 

արտադրանքը հաջողությամբ առաքվում և օգտագործվում է աշխարհի գրեթե բոլոր 

տարածաշրջաններում։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34119520-3ba1-45bf-a0ef-f6226b203601  

Ծածկագիր․BORU20210205013 

Արյան մաքրման ուլտրամանուշակագույն սարքի արտադրողը Ռուսաստանից փնտրում է 

արտասահմանյան դիստրիբյուտորներ 

Յոշկար-Օլայից ռուսական ընկերությունն արտադրում է արյան ուլտրամանուշակագույն 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7128a757-fa99-4ecb-b2bc-94888399c4cf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7128a757-fa99-4ecb-b2bc-94888399c4cf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34119520-3ba1-45bf-a0ef-f6226b203601
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ճառագայթման սարք՝ բուժական և կանխարգելիչ նպատակներով։ Այս սարքերը ակտիվորեն 

օգտագործվում են բուժհաստատություններում հիվանդների բուժման համար։ Ընկերությունը 

շահագրգռված է վստահելի գործընկերներ գտնել՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90eb7e56-9c2e-4c82-aa18-583112427318  

Ծածկագիր․BORU20211104002 

 

 

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 
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Ուկրաինական փայտածուխ արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ածխի արտադրությամբ զբաղվող ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է 

արտասահմանյան գործընկերներ՝ իր արտադրանքը եվրոպական և այլ շուկաներում 

տարածելու համար։ Ընկերությունը փնտրում է երկարաժամկետ և վստահելի կապեր 

դիստրիբյուտորների հետ՝ իր արտադրանքն արտասահմանում տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո տարածելու համար։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73b47c12-14d4-4c2b-973c-2301e9c66aee  

Ծածկագիր․BOUA20211202007 

Ընկերությունը Բոսնիայից  առաջարկում է նորարարական 

բնապահպանական խելացի նստարաններ տարածման 

ծառայությունների ներքո  

Ընկերությունը Բոսնիա և Հերցեգովինայից արտադրում է 

նորարարական և խելացի արևային արտադրանք: 

Ընկերությունն առաջարկում է երկու ապրանք՝ խելացի 

նստարաններ և արևային ավտոկայաններ։ Ընկերությունը 

շահագրգռված է գտնելու միջազգային բիզնես գործընկերներ 

իր արտադրանքի համար ՝ տարածման ծառայությունների 

ներքո։  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8efe44c1-

aa03-4ffd-b0fb-345e68532c3f  

Ծածկագիր․BOBA20200429002 

 

 

Սննդի արդյունաբերության բարձրորակ փաթեթավորման 

ոլորտում գործող  ուկրաինական ընկերությունը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է 

պոլիպրոպիլենային տոպրակների, թղթե տուփերի և սննդի 

ձգվող թաղանթների արտադրության մեջ, փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ՝ ընդլայնելու իր վաճառքն այլ երկրներում՝ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a055194

-dcec-414e-83be-373cc8552b1d  

Ծածկագիր․BOUA20211104004 
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Հատուկ կպչուն ժապավենների ուկրաինական արտադրողը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է 

տարբեր տեսակի կպչուն ժապավենների արտադրության մեջ, 

ինչպիսիք են ջերմակայուն դիմակավոր ժապավենը, փրփուր 

ակրիլային ժապավենը, կտորից պոլիէթիլենային ժապավենը, 

երկկողմանի ժապավենը, ամրացված ժապավենը և այլն, 

փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ նման տեսականու 

դիստրիբյուտորներ լինելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1dd5765f

-306c-4718-b547-932ee0d0f102  

Ծածկագիր․BOUA20211104002 

 

Օֆիսային պարագաների բուլղարական մատակարարը փնտրում է դիստրիբյուտորներ  

Բուլղարական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացված է գրասենյակային պիտույքների լայն 

տեսականու արտադրության մեջ, փնտրում է նոր գործընկերային հնարավորություններ: 

Ընկերության կողմից առաջարկվող ապրանքների մեծ մասը սեփական ապրանքանիշն է: 

Այս կազմակերպությունը գործընկերներ է փնտրում հիմնականում Եվրոպայում՝ 

ներկայացնելու և վաճառելու իր ապրանքանիշի ապրանքները՝  առևտրային 

գործակալության և/կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

Բուլղարական ընկերությունը դիտարկում է նաև արտոնագրման պայմանագրի կնքումը 

համապատասխան արտասահմանյան գործընկերոջ հետ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59a794c0-37f8-4cb8-b847-9c3c4cfdbc81  

Ծածկագիր․BOBG20211116001 

Լատվիական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է 

դիզայնի մշակման, 3D մոդելավորման և արտադրության 

ոլորտում, շահագրգռված է համագործակցությամբ 

նորարարական նախագծերի, արտադրական 

համաձայնագրերի և տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո։ 

Լատվիական ընկերությունը մասնագիտացված է դիզայնի և 

տեխնիկական օբյեկտների մշակման, 3D մոդելավորման և 

արտադրության ծառայությունների ոլորտում: Այն ունի 

հաճախորդների համար բարդ ձևեր և հատուկ ձևավորված 
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առարկաներ ստեղծելու փորձ արվեստի, դիզայնի, 

ճարտարապետության, ավիացիայի և մեքենաշինության, 

սպորտային սարքավորումների և այլնի ոլորտներում: 

Ընկերությունն առաջարկում է համագործակցել հետևյալի 

միջոցով. 

- Անհատական կարճաժամկետ նախագծեր, 

- երկարաժամկետ արտադրական համաձայնագրեր, 

-տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր մանրածախ 

վաճառողների և ցուցասրահների հետ։ 

Ծածկագիր․BODE20200602001 

Բարձրորակ կահույքի բուլղարական արտադրողը փնտրում է 

ենթակապալառուներ 

Բուլղարիայի հյուսիս-արևմտյան շրջանի ընկերություններից 

մեկն  արտադրում է բարձրորակ, ոչ ստանդարտ կահույք 

կենցաղային և կոմերցիոն օգտագործման համար: 

Ընկերության հաճախորդների թվում կան հյուրանոցներ, 

ռեստորաններ, դատարաններ  դեղատներ և այլն, ինչպես նաև 

անհատ հաճախորդներ: Ընկերությունը փնտրում է 

ենթակապալառուներ:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fcca3eff-

9ae1-40ae-923a-c0ef191643fd  

Ծածկագիր․BOBG20211215001 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության ոլորտում գործող լեհական ՓՄՁ-ն փնտրում է 

ենթակապալառուներ պղնձե ժապավենների ցինկապատման համար 

Էլեկտրատեխնիկական իրեր արտադրող լեհական ընկերությունը փնտրում է պղնձե 

ժապավենների թիթեղապատմամբ զբաղվող ընկերություն։ Համագործակցության տեսակը 
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կլինի ենթապայմանագրային համաձայնագիրը։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df76224a-c150-4818-9364-42882b837ef5  

 Ծածկագիր․BRPL20211125001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Ջերմային պաշտպանության սենդվիչ վահանակ 

Իտալական հասարակական և հետազոտական կազմակերպությունը մշակել է ջերմային 

պաշտպանության սենդվիչ վահանակ, որը թույլ է տալիս ինտեգրել կառուցվածքային և 

ջերմային դիմադրությունը մեկ բաղադրիչում մինչև բարձր ջերմաստիճան: Այն ունի 

կիրառություն զգալի պոտենցիալ ավտոմոբիլային, երկաթուղային և ծովային 

տրանսպորտում, ինչպես նաև էներգետիկայի, մետալուրգիական և միջուկային 

ոլորտներում։ Համագործակցությունը կլինի տեխնիակակն աջակցությամբ առևտրային, 

լիցենզային կամ հետազոտական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/401ea595-e96f-4de0-9e8e-001f5998986d  

Ծածկագիր․TOIT20211123001 

Պրակտիկ տեղեկատվություն  էլեկտրական մեքենաների (EV) մարտկոցների 

մատակարարման շղթայի վերաբերյալ 

Բրիտանական ստարտափը ստեղծել է բլոկչեյն ծրագրային հարթակ՝ EV մարտկոցների 

մատակարարման շղթաները հետագծելու համար, ինչպես նաև ներկառուցել է տարբեր 

կայունության կազմակերպությունների տվյալները, որպեսզի ցանկացած անկանոնություն 

հնարավոր լինի արագ վերացնել: Շուկայում առկա ապրանքներն անում են միայն մեկը կամ 

մյուսը: Բրիտանական ընկերությունը փնտրում է էլեկտրաէներգիա և մարտկոցներ 

արտադրողներ՝ տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրերի ներքո իր լուծումը 

փորձնականում կիրառելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7d9cc0c-2634-4f0d-bd64-68e6f3a23945   

mailto:info@eenarmenia.am
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Ծածկագիր․TOUK20211203001 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

 

Հոլանդական ՓՄՁ-ն առաջարկում է իր մեծ փորձը ճառագայթման պաշտպանական 

ոլորտում, նաև մասնագիտացված է կապարի և կապարի համաձուլվածքներից 

պատրաստված ճշգրիտ բաղադրիչների ձուլման և մշակման մեջ: 

Հոլանդական ՓՄՁ-ն մասնագիտացված է կապարի ձուլման և կապարի մշակման մեջ: 

Կապարը հաճախ օգտագործվում է որպես նյութ այնպիսի մեքենաներում, որտեղ 

ռենտգենյան ճառագայթներից, էլեկտրոնային ճառագայթերից և միջուկային ճառագայթերից 

պետք է պաշտպանված լինեն այնպիսի իրերը, ինչպիսիք են բժշկական և վերլուծական 

սարքավորումները։ ՓՄՁ-ին յուրահատուկ է դարձնում ճառագայթային փորձաքննության, 

ձուլման և կապարի ճշգրիտ մշակման համադրությունը: ՓՄՁ-ն շահագրգռված է 

արտադրողի և համակարգի ինտեգրատորների հետ արտադրական համաձայնագրի ներքո 

համագործակցությամբ, որոնք կապարի ճշգրիտ մասերի և հարակից ճառագայթային 

փորձաքննության գիտելիքների կարիք ունեն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dae3b376-34df-4986-afbe-03472e6d608f  

Ծածկագիր․TRFR20210122001  

Մշտական հակածխային և հակաքրտնքային մշակում է որոնվում թափանցիկ դեմքի 

դիմակների համար 

Դեմքի թափանցիկ դիմակներ արտադրող բրիտանական ընկերությունը փնտրում է 

ջերմապլաստիկ էլաստոմերային թափանցիկ նյութի մշտական հիդրոֆիլային մշակում: 

Դրանք պահանջում են գործառույթ (իդեալականորեն՝ հավելանյութերի, ֆունկցիոնալացման 

կամ ծածկույթի միջոցով), այնպես որ նյութը մնում է հակածխային՝ դրա վրա արտաշնչելուց 

կամ ջերմաստիճանի փոփոխության ժամանակ: Ընկերությունը փնտրում է հնարավոր 

առևտրային համաձայնագրեր՝ տեխնիկական օժանդակության, լիցենզային կամ 

արտադրական համաձայնագրերով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acdc4bf8-f444-4282-8bdb-15e9580803e1    

Ծածկագիր․TRUK20210127001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dae3b376-34df-4986-afbe-03472e6d608f
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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 

mailto:info@eenarmenia.am
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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
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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

