
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 BODE20190916001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Агенция, специализирана в набиране на персонал за медицинския и индустриалния сектор, 
предлага сътрудничество с партньори от други страни. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20191001001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител търси фирми, специализирани в механична обработка на магнезиеви части 
(шлайфане и полиране), с цел възлагане на договор за изпълнение. 
 
ИСПАНИЯ BOES20190923001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в туристическия сектор, предлага разработен онлайн софтуер за 
резервации с платформа за управление и дигитален маркетинг, приложима за селски 
туризъм – настаняване в къщи за гости и в малки хотели. Фирмата търси туристически 
агенти, които да комерсиализират продукта в тяхната страна на дейност. 
 
ИСПАНИЯ BOES20190926001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага иновативен и лесен за употреба преносим уред, който позволява лечение 
на травми от мускулно претоварване. Фирмата търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20190918002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествени CBD масла, дестилат от златна паста, канабидиол и  
канабигерол кристални изолати търси търговски агенти и дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20190925001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на конвенционни фурни търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 16 / дата: 09.10.2019 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/21df8467-3c86-44e3-9d76-32db4763983c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/014c8feb-bdac-461a-b4a6-9d0f68cc305f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c742c257-24e7-4855-8f3d-72bebaefffbb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33287bd3-0a4c-4909-82de-cb46204fed43
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7bd7c836-f957-4370-bda0-82f97091ad52
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47368518-54ed-4eaa-91aa-009ddeec7072
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20190731002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на продукти за строителната промишленост търси производител на 
алуминиеви профили с цел възлагане на производство. 
 
ПОЛША BOPL20190911001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на луксозни артикули за кучета търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
ПОЛША BOPL20190909001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на широка гама от висококачествени медицински, рехабилитационни и 
физиотерапевтични продукти за грижа за пациентите, търси търговски агенти, 
дистрибутори, медицински и рехабилитационни центрове.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20190912001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на широк асортимент щори търси доставчици на компоненти за 
производство на щори и тенти.  
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20190920001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на буркани за ферментация търси производители на бутилки от 
боросиликатно стъкло. 
 

УКРАЙНА BOUA20190809001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на кварцови кухненски мивки търси дистрибутори и търговски агенти.  
 

ФРАНЦИЯ BRFR20190926001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на столове търси производители на дървени облегалки, седалки и буков 
шперплат с цел възлагане на производство.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20190920001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска агенция търси доставчици на сувенири, подаръци и естествени полускъпоценни 
камъни. 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30d1728b-a148-4d8a-88d1-7c979245956e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ac49f49-e79d-41ab-8ee7-8b507428c3bc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69e9954c-11c8-4b60-944d-798ae7f19dcc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/232a66b9-fbdb-42dd-99cd-4cfbac349b13
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0867c2ea-72db-403e-a5dc-bef42e593ae3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27d19202-cb1c-4490-8920-53f2d79213a2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/774847d5-31e6-40fc-97d2-2d945772c525
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a78dbb3d-d14d-449a-aaee-024d1bcbe6e2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

