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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 BODE20190412001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма със собствени разработени рецепти и методи за производство на вегетариански и 
веган продукти и ястия, предлага лицензионно споразумение за тяхното производство на 
производители от хранително-вкусовата промишленост.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190509001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на прецизни инструменти търси дистрибутори и търговски агенти. 
Продуктовото портфолио на компанията включва режещи инструменти, кранове, 
бормашини, триони, шлифове и много други. Фирмата предлага и нови концепции за 
приложение на висококачествено вакуумно покритие на инструменти. 
 
ИСПАНИЯ BOES20190405001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на 3D принтери и други видове принтери, търси дистрибутори и търговски 
агенти.  
 
ПОЛША BOIT20190424002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на машини и компоненти за машини от неръждаема стомана и алуминий 
предлага своите производствени услуги.   
 
ПОЛША BOPL20190321001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Изключителен дистрибутор на арменски вина търси партньор за дистрибуция в България. 
 
ПОЛША BOPL20190515002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на прозорци с ултрамодерни решения търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
ПОЛША BOPL20190506001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
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Производители на рекламни чанти от хартия и текстил търси дистрибутори.  
 
 
 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20190430002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в обработка на дълбоко замразена риба – треска, търси търговски 
партньори.   
 
РУМЪНИЯ BBORO20190408001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествени мебели за деца, търси дистрибутори и възложители на 
производство.  
 
РУМЪНИЯ BORO20190311001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване и търговия със собствени геосинтетични материали 
и геомрежи, търси дистрибутори, търговски агенти и инвеститори. 
 

СЛОВЕНИЯ BOSI20190507001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на 3D нишки, приложими при 3D печат, търси търговски агенти и 
дистрибутори.   
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20190509002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на чорапи за хора със специфични здравословни проблеми търси 
дистрибутори. 
 

СЛОВЕНИЯ BRSI20190307001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на офис мебели.  
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20190508001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране на прототипи за машини и свързани компоненти на 
автоматизирани линии, автоматизирани логистични и транспортни системи, търси нови 
възложители на проекти за подизпълнение, аутсорсинг или цялостно производство. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20190409001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на каучукови, полиуретанови, пластмасови и метални компоненти, 
уплътнителни елементи, силфони и др, търси дистрибутори и възложители на 
производствени услуги.    
 
ТУРЦИЯ BOTR20190509004 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на лазерни машини за промишлеността търси дистрибутори.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20190502001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на бои и аксесоари за боядисване на лица за спортни събития, национални 
дни, карнавал, паради и игри, търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20190509001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на качествена органична козметика търси дистрибутори.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20190402001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на качествени луксозни деликатесни продукти на известна и престижна 
френска марка търси търговски представители и дистрибутори. Фирмата предлага в 
луксозни опаковки - шоколадови бонбони, вино, шампанско, гъши дроб, чай, кафе и др.  
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cc2e921-910e-4d0f-a90e-f85a05af9858
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