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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 BRDE20200610001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на фини дървени четки за коса и тяло, за домакинството и за домашни 
любимци, търси производител на дръжки за дървени четки и доставчици на суровини, като 
четина, гумени възглавници за четки и др.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20200608001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговец на едро търси доставчици на нитрилни ръкавици за еднократна употреба. 
 
ИСПАНИЯ BRES20200624001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на капсули за кафе с цел възлагане на производство със 
специфични параметри. 

ИСПАНИЯ BRES20200608001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител с цел възлагане на производство на малка водоустойчива 
чанта, пригодена за съхраняване на ключове.  
 
ИСПАНИЯ BRES20200608002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма със собствен разработен продукт - лесна за употреба машина за почистване на 
обувки, която почиства, полира и дезинфекцира обувките, търси производители на 
домакински уреди с цел възлагане на производство.  
 
ИСПАНИЯ BOES20200612002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на различни видове джин, водка и вермут ултра-премиум търси 
дистрибутори и търговски представители. 
 
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 09 / дата: 30.06.2020 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9a5f87d-57cd-4301-9dee-d28ec9ca653e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/740e3539-176a-4597-80eb-dcbd238286fa
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1e3670d-d114-403a-aed0-750a2a19a9e2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7642005-76a3-4a7c-a351-3b0698f05095
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/caf60d11-52b8-47e0-a4f3-e331b7b3cc56
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7273b91-b108-4066-aaed-de6586b70e52
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИСПАНИЯ BOES20200611001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на широка гама химически продукти търси дистрибутори. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20200223001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на дамски ежедневни облекла с цел възлагане на 
производство. 
 
РУМЪНИЯ BORO20200525001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на опаковъчни машини и консумативи търси дистрибутори и търговски 
агенти. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20200330001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на оборудване за мониторинг на качеството на въздуха и метеорологични 
инструменти търси производители на този вид продукти. 
 

РУСИЯ BRRU20200616001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на медицински изделия и материали търси доставчици на технологии за 
ендопротезиране. 
 

УНГАРИЯ BOHU20200421001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на пластмасови кошници за пазаруване, пригодени специално за ползване в 
автомобили и създадени от рециклирана пластмаса, търси дистрибутори. 
 

ФРАНЦИЯ BRFR20200615001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнер и дистрибутор на кашмирени облекла търси производители на плетени тъкани. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20190613001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси доставчици на стъклени буркани за храна и бутилки. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/292077a3-d5db-40c6-9217-d983f425244f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87409dd3-66c9-4545-8f78-8153a58daa0b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e75ce05a-0d36-457d-bf08-f8a9318fdab5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf496b79-90a3-4f21-864e-5bd7cbcfc1cf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/598c751f-b93b-4f2b-a6c8-ff8dd7246686
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa160aee-2e6a-48ad-974b-339da90d893d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82678a2b-7416-4438-a06f-a43ba880f829
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dadc67a2-ea79-429c-8b8a-644245652b5e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

