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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 BODE20191022001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на устройства за йонофореза за лечение на хиперхидроза търси 
дистрибутори. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20191011001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на семена, листни торове и фуражни продукти търси търговски агенти и 
дистрибутори. 
 
ДАНИЯ BRDK20190130001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на стоманени скоби за улуци с цел сключване на договор за 
производство. 
 
ДАНИЯ BODK20191025001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на иновативни покрития за повърхности, подходящи за строителния, 
хранителния и селскостопанския сектор, търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20190911001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на устройства за криотерапия и термотерапия търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20180309003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Туроператор предлага специализирани туристически пакети, базирани на интересни 
преживявания. Търси туроператори и туристически агенции, които да продават тези 
туристически продукти.  
 
КАТАР BRQA20191015001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на рециклирана крафт хартия търси доставчици на отпадъци от велпапе. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 17 / дата: 29.10.2019 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb21f2bb-2a97-458b-aa2a-c699b3ad3d69
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ddf2396d-530d-4bb0-960d-7f3389d48c07
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e025f45-f8c2-4e18-bbac-7354dca5df66
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c59eaccb-2760-44ed-88da-09dc781ffa85
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad2d0235-8f7e-41d7-b367-22e3c9a952c7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49810989-f80b-4654-a01b-3001d4437843
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99c84a37-6dbb-4430-aa78-e9916a7fe6db
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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КОРЕЯ BOKR20190325002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на пробиотици търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ЛИТВА BOLT20190823003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на професионална козметика търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ПОЛША BOPL20191002001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране и производство на персонализирана електроника, 
тестване на електромагнитна съвместимост (EMC), тестване на VDE (стандарти за 
безопасност съгласно изискванията на немската техническа организация VDE) търси нови 
клиенти и търговски агенти.  
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20180419001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма, специализирана в секторите възобновяема енергия и енергийна 
ефективност, търси партньори с иновативни енергийни решения и продукти, с цел 
търговско представителство и дистрибуция. 
 
РУСИЯ BRRU20190614001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчик на отразяващи ленти за маркиране на превозни средства. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20190912001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на органични торове търси дистрибутори. 
 

ФРАНЦИЯ BRFR20180823001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на опаковки за храни търси доставчици на пластмасови опаковки за кисело 
мляко, буркани за сметана и алуминиеви капачки. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20191001001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия с металообработващи машини, търси производител на 
машини за три-осова обработка (3-axis computer numerical control), с цел дистрибуция на 
френския пазар.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20190717001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнер и производител на уникални трикотажни изделия търси дистрибутори.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20191022001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага съвременни технологии за ранно откриване на предстояща неизправност 
на производствени машини. Фирмата търси търговски агенти.  
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/122b6a89-656f-49b8-8818-cef1f2ea1c02
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1834d6a4-5e95-4e93-970f-207627e0e09e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad2ecb8a-011f-42c7-9fb1-02d32f3360c8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae788f22-9c13-4381-8b5b-1b06941c5b5a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1471d746-329d-4545-adc8-b278418c2c70
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6bc9e54f-c8cc-47da-9e60-b85e86df73e1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36b63f43-8dec-43fe-b60d-a6779f0b3c26
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f1476d0-2d00-4324-b61c-3d5234dfddd9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/178c9199-5cba-4346-aa4c-a84ef4bc7d5e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1dcae25-0cbe-4c62-8ec9-b2ab21c05458
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

