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Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на 

партньори за търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на 

запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности. Ако след 

преглед на пълния текст запитването Ви интересува, изпратете ни приложената Expression of interest form. 

За контакти и повече информация – тел.: 032 908 991, Е-mail : office@pcci.bg 

 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20181221001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на мъжки кожени чанти, портфейли и други кожени изделия търси 
дистрибутори. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20180410001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в измерване на инфрачервена и лазерната оптика и 3D 
безконтактни измервания, търси нови клиенти. 
 
ИСПАНИЯ BRES20190318001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство и продажба на медицински изделия, които 
подобряват комфорта на живот на инвалидите, търси производители на механични и 
електрически инвалидни колички. 
 

ИТАЛИЯ BRIT20190301001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител, на когото да възложи производството на иновативен чадър. 
Производителят трябва да има опит в производство на пластмасови изделия.  
 
КИПЪР BRCY20190226001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма, специализирана в дистрибуторска дейност на стоки за дома и за хотели, 
търси доставчици на нови стоки. Фирмата също търси потенциален партньор с конкретен 
бизнес проект за създаване на съвместно предприятие. 
 
ЛЮКСЕМБУРГ BRLU20190221001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в създаване на иновативни опаковки за различни видове снакс, 
търси специализирани фирми в опаковане и печат, на които да възложи част от 
производството.  
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 04 / дата: 11.03.2019 
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НОРВЕГИЯ BRNO20190225001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител, специализиран в обработка и производство на изделия от 
неръждаема стомана, заваряване, електролитно полиране, водно рязане, лазерно рязане, 
механична обработка и монтаж с цел възлагане на производствени дейности. 
 
ПОЛША BRPL20190311001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на мебели търси производители на маси, столове и други мебели за дома.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20190301002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на строителни материали, стоманени тръби, комини и продукти за топлинни и 
санитарни инсталации, търси производители на вентилационни решетки, за да разшири 
портфолиото си от предлагани продукти. 
 

РУМЪНИЯ BRRO20180227001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на метални мрежи търси доставчици на поцинкована тел. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20181219001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия с пестициди и торове за земеделието, търси нови 
доставчици на този вид продукти, за да разшири портфолиото си.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20180131003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Езиков център търси партньори, специализирани в организиране на международни летни 
езикови учебни програми. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20190301002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на детски играчки търси нови производители на играчки, за да разшири 
портфолиото си.  
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20190301001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на машини за градинарство, за земеделски и горски 
стопанства.  
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20190228001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на качествени пластмасови изделия. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20190215001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на кожени чанти с цел възлагане на производството на мъжки  
кожени чанти с много високо качество.  
  
ЯПОНИЯ BRJP20190214001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси 3D технология за печат на строителни конструкции. 
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