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 FIRMA  PROFIL DZIAŁANOŚCI 

1. Agencja Rozwoju Armenii  (ADA) Agencja Rozwoju Armenii (ADA) została założona w 1998 
roku przez rząd Republiki Armenii w celu wspierania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i promocji eksportu. 

Agencja wspiera inwestorów pomagając im rozpocząć 

działalność gospodarczą w Armenii, pomagając w realizacji 

projektu, wykonując rolę łącznikową z rządem, dostarczając 

informacji na temat możliwości inwestycyjnych w kraju, jak 

również  na temat przepisów dotyczących inwestycji. W 

ramach działań wspierających eksport  ADA pomaga znaleźć 

rynki zbytu dla  armeńskich produktów, prowadzi badania 

rynku i poszukuje partnerów do wspólnych przedsięwzięć 

mających na celu zwiększenie wolumenu eksportu oraz 

rozwój ormiańskich przedsiębiorstw. ADA organizuje 

międzynarodowe konferencje,  fora biznesowe , targi i 

wystaw. 

2. UMBA /Union of Businessmen &manufactures 
of Armenia/ 

UMBA jest pozarządową organizacją non-profit, która zrzesza 
przedsiębiorców o wiadącej pozycji rynkowej.  Organizacja 
zajmuje się prowadzeniem działań na rzecz poprawy 
ustawodawstwa gospodarczego i ochrony interesów 
lokalnych producentów oraz  rozwoju międzynarodowej 
współpracy biznesowej.  

4.  Gevork&Vahan 
 
 

Producent wysokiej jakości odzieży dziecięcej oraz  bielizny 
męskiej i damskiej, również na zamówienie.  

5. Yerevan Champagne Wine Factory 

 

 Producent szerokiego asortymentu win musujących.  

6. Maran / Union if winemakers of Armenia Producent czerwonych win: "Noravank", "Bagratuni", 
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"Parajanov" 

Firma ponadto reprezentuje marki:  

"ARENI-MALISHKAI" («ԱՐԵՆԻ-ՄԱԼԻՇԿԱՅԻ», Armenia).  

7. Liqvor Pharmaceuticals Producent: 

- preparatów leczniczych 

- preparatów  lecznicze w zastrzykach 

- preparatów okulistycznych 

- roztworów do wlewów dożylnych 

8. Hayasy Group 

 
Producent napojów alkoholowych (armeńskiego koniaku, 

whisky, wódek, 

piwa i itp.) i bezalkoholowych (soków, wody mineralnej 

gazowanej i niegazowanej, kawy, herbaty, napojów 

owocowych i gazowanych itp.) oraz przypraw i dżemów. 

9. Mihr  CJSC   

Importer produktów spożywczych.   

10. Garant Shin Group  Firma z branży budowlanej.  

11. Kharabakhtsyan Shin CJSC Firma z branży budowlanej/ materiałów budowlanych.  

12. Isahakyan father & sons group   

13. European college foundation  Edukacja. 

 

 

 

 

14. EUROPEAN REGIONAL EDUCATIONAL 
ACADEMY 

 

Edukacja. 

http://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=liqvor+armenia&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.liqvor.com%2F&ei=E4exUYacCsSWhQeVn4CACw&usg=AFQjCNGywWWKsTFWu2NR3ScvinNHyjCwEA
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15. INFORMATIVE AND EDUCATIONAL 
FOUNDATION “FREE MEDIA HOLDING” 

Działalność naukowa, badawcza oraz edukacyjna w 
dziedzinie mediów. 

16. ERKIR NAIRI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Biuro podróży. 

17. Arthur and Edita CJSC  

 

Handel. 

18.  Hayk 7 CJSC 

 

Handel wyrobami alkoholowymi.  

19. Rumea LLC Tempting trips club  Turystyka. 

20.  Iskuhi Tour  Turystyka. 

21. Yerevan Jewelry Plant  
 

Biżuteria. 

22. "BEER OF YEREVAN" CJSC Kilikia 
 

 

23. PURE IRON  Produkcja molibdenu. 

24. BONI LAT Produkcja nabiału.  

25. EUROPROFILE CJSC Budownictwo, inżynieria, systemy grzewcze. 

26. Nazwa firmy do potwierdzenia Petrochemiczna – importer paliwa.  

27. UNION OF HPP-s Stowarzyszenie Małych Elektrowni Wodnych.  

28. EUROCUP  
 

Produkcja nakrętek (do słoików i butelek) . 

29. VARANDA  
 

Producent beczek dębowych.  

30. Nazwa firmy do potwierdzenia Cargo. 

31. MMM Holding  Budownictwo / Okna i drzwi z tworzywa sztucznego. 
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32. Nazwa firmy do potwierdzenia Złoto.  

33. Trans electric  CJSC Producent spawarek.   


