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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 

 
 
ДАНИЯ BODK20200106001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване на чисти технологии, предлага свой нов продукт -  
дезинфекциращ робот за помещения. Роботът е високотехнологично мобилно устройство, 
което елиминира патогени (бактерии, вируси и гъбички) в здравните заведения, без 
използване на химикали и странични продукти. Той предотвратява разпространението на 
инфекциозни заболявания и повишава безопасността на пациентите и персонала. Фирмата 
търси търговски представители и дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20190702002  Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на гурме кафе търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20200108001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на ежедневно облекло и плажни кърпи от естествени тъкани търси 
дистрибутори.  
 
ЛИТВА BOLT20200108002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на ленен текстил и ленени текстилни продукти за дома търси дистрибутори. 
 
ЛИТВА BOLT20191209001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в преработка на органични и конвенционални зърнени продукти – 
елда, ечемик, пшеница и грах, търси търговски агенти и дистрибутори.  
 
МАЛТА BOMT20181102001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дамско и детско облекло за момичета, изработено само от органични 
висококачествени тъкани, търси търговски агенти и дистрибутори. 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 01 / дата: 24.01.2020 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcb191a7-1176-4d11-a392-5282b340d726
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0b368a8-9551-4ad9-af87-6a37adea4b9d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dc2771f-014c-4c33-9103-25b21b585922
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96c6d1e2-5df9-4e25-8ab0-5c08385f006a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb73b5c8-158a-4693-94e2-bf79f5887148
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7e27ed2-7149-47d4-afa9-8d1e998ab151
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20190114001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана на пазара за недвижими имоти, търси партньори с опит в 
предлагане на автоматизирани системи за паркиране на автомобили.  
 
ПОЛША BOPL20200108001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Софтуерна фирма, специализирана в предлагане на решения за изкуствен интелект, компютърно 
зрение и 3D графика, търси бизнес партньори, заинтересовани от разработване и поддържане на 
ИТ решения, свързани с Индустрия 4.0. 

 
РУМЪНИЯ BORO20191229001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага интегрирано софтуерно решение за медицински изображения, 
телерадиология и управление на данните за пациенти в здравни заведения. Фирмата търси 
нови клиенти и търговски представители.   
 
РУМЪНИЯ BORO20191217001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на мебели от двустранно ламинирано дърво и мебели от ПДЧ със средна 
плътност търси нови клиенти и търговски агенти.  
 
РУМЪНИЯ BORO20191212001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на 100% натурални и екологични почвени торове търси дистрибутори. 
Продуктът е с доказани резултати в увеличаване на производството и намаляване на 
разходите за наторяване. 
 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ BOMK20191211001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана във внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, търси 
дистрибутори. 
 

СЛОВЕНИЯ BOSI20181210001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на стени и оборудване за спортно катерене на закрито и открито търси 
дистрибутори. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20200107001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на филтърни касети и филтриращи устройства, приложими в производствени 
процеси, моторни превозни средства, отоплителни и вентилационни системи, търси 
дистрибутори на резервни части, специализирани в дистрибуция на филтърни касети и 
филтри. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20191121001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на инсталации за производство на млечни и плодови сокове, специализиран 
в проектиране, инженеринг и монтаж, търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20191204001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска агенция, специализирана в продажба на продукти за здравни обекти, търси нови 
продукти, които да предлага на френския пазар. Фирмата се интересува предимно от 
медицинска роботика за възрастни хора.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20191211001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма, специализирана в дизайн и производство на сватбени и вечерни 
рокли, търси производител с опит, на когото да възложи производството на нови колекции. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/643f211e-1ec5-49ac-afed-d097f7176707
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06d377ba-b61b-4a9b-b0eb-8c0e460fbef0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb74f52f-7b28-4024-9f0a-37e90192d30d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ffaca599-e30a-4057-adcc-3968d2740eae
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8aaedf69-fab1-49a7-810f-44be0374990c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/365e2b39-aa93-4114-9edd-e964b4b397f6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd2386d7-7909-4da4-afb5-65c810b64eb6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db1d505c-9c4d-4669-b18f-8e0b6a60e110
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca023d5a-cbb0-404f-9b0c-db34b880030f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/834cea58-cfde-416e-a41b-dbeddc9ddd39
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cab51a91-fbb9-4ecc-b68c-8a860b69f164
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

