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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 

 

 
 
АРМЕНИЯ BOAM20190610001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на сушени зеленчуци и подправки търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190801001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на ортопедични устройства търси производители, специализирани в 
инжекционно формоване, с възможност за производство на големи партиди. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190806001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Инженерингова фирма търси производител с капацитет и експертиза за възлагане на 
производството на иновативни слънчеви тракери за фотоволтаични панели и централи.   
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190729002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурална козметична линия с лупинов пептид за чувствителна кожа 
търси търговски агенти и дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180712002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на растителни масла търси производители на маслодайни семена и ядки.  

 
ИТАЛИЯ BRIT20180606001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на електрически, електронни и електромеханични компоненти търси нови 
доставчици. 
 
ПОЛША BOPL20190722003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в организиране на лагери за деца, тийнейджъри и семейства, 
търси туристически агенции за сключване на споразумение за съвместна дейност.  
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ПОЛША BOPL20190726002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурална и органична козметика търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BRPL20190808003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Вносител на вино и храни търси доставчици на вино. 
 
ПОЛША BOPL20190723001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на иновативни електронни смарт часовници търси дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20190704001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия със селскостопански машини и оборудване, търси 
производители на селскостопански мрежи за опаковане и съхранение на различни видове 
селскостопански продукти.  
 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ BRMK20171115001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на сладкарски изделия търси доставчици на суровини.  
 
УНГАРИЯ BOHU20190501002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговска дейност с органични продукти за грижа за косата, 
търси търговски агенти и дистрибутори. 
 

ЯПОНИЯ BOJP20190605001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на био сертифициран чай търси търговски агенти и дистрибутори.  
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