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Avec plus de 200 membres et ses bureaux de
représentation dans les régions de PACA, Ile de
France et la Corse, la CCIFA est désormais
présente en Rhône-Alpes, en étroite collaboration
avec le Consulat Général de l’Arménie à Lyon, les
CCI de Lyon et de Grenoble, le Conseil Régional
Rhône-Alpes.
Dans le cadre de sa mission qui consiste à
contribuer au développement des relations
économiques entre la France et l’Arménie, la
CCIFA
Rhône-Alpes
réunit
des
séances
d’information gratuites sur les secteurs porteurs de
l’économie arménienne ainsi que les opportunités
de partenariat dans chacun de ces secteurs.
Aussi, des échanges avec les entreprises
françaises qui ont réussi en Arménie, des visites

économiques en Arménie et des rencontres avec
les partenaires potentiels sont régulièrement
organisées pour les entrepreneurs souhaitant
aborder ce marché qui, à ce jour, accueille déjà
plus de 180 entreprises françaises de toute taille et
tout secteur.
La CCIFA tient ses membres au cœur des
opportunités à saisir dans des domaines aussi
variés que la haute technologie, viticulture, santé,
textile, hôtel-restauration, agroalimentaire bio,
etc. Avec son réseau professionnel en Arménie, la
Chambre facilite la mise en relation et les
contacts privilégiés tant dans les secteurs privé
que public. Entrée sans visa pour les européens,
libre-échange commercial avec les pays CEI, le
marché arménien joue un rôle de carrefour entre
l’Europe et l’Orient.

Ավելի քան 200 անդաﬓերով ու իր ներկայացուցչություններով` ՊԱԿԱ, Իլ դը Ֆրանս, Կորսիկա շրջաններում,
ՀՖԱԱՊ այսուհետ գործում է նաև Ռոն-Ալպում, և սերտորեն համագործակցում Լիոնում Հայաստանի
հյուպատոսության, Լիոնի և Գրենոբլի ԱԱՊ, Ռոն-Ալպի Շրջանային Խորհրդի հետ :
Իր առաքելության շրջանակներում` նպաստել հայ-ֆրանսիական տնտեսական հարաբերությունների
զարգացմանը, ՀՖԱԱՊ Ռոն-Ալպում կազմակերպում է անվճար տեղեկատվական հանդիպուﬓեր`
Հայաստանի տնտեսության ուշագրավ ոլորտների, ինչպես նաև այդ ոլորտներից յուրաքանչյուրում
համագործակցության հնարավորւթյունների վերաբերյալ :
Ինչպես նաև, կանոնավոր կերպով կազմակերպվում են փորձի փոխանակուﬓեր` Հայաստանում
հաջողության հասած ֆրանսիական ընկերությունների հետ, տնտեսական բնույթի այցեր դեպի Հայաստան,
ու հանդիպուﬓեր պոտենցիալ գործընկերների հետ, այն գործարարների համար, ովքեր հետաքրքրված են
հայկական շուկայով, և որն, ի դեպ, այս պահին արդեն գրանցում է ավելի քան 180 ֆրանսիական
ձեռնարկություն, ցանկացած ոլորտի ու ﬔծության :
ՀՖԱԱՊ իր անդաﬓերին մշտապես տեղեկացնում է բիզնես հնարավորությունների մասին`այնպիսի
բազմազան ոլորտներում, ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, գինեգործություն,
առողջապահություն, տեքստիլ, հյուրանոց-ռեստորաններ, օրգանական գյուղմթերք, և այլն : Հայաստանում
իր գործնական կապերի շնորհիվ ՀՖԱԱՊ դյուրացնում է շփումը և հաստատում արտոնյալ կապեր թե՛
մասնավոր, և թե՛ հանրային հատվածում : Եվրոպացիների համար` մուտքն առանց վիզա, ԱՊՀ երկրների
հետ` ազատ առևտրի փոխանակում. հայկական շուկան հանդիսանում է խաչﬔրուկ Եվրոպայի ու Արևելքի
ﬕջև :
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