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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 

 

 
 
БЕЛГИЯ BRBE20191106001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на метални филтри и непокрит порест метален монолит. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20200724001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на хранителни добавки с цел възлагане на производство и 
опаковане. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190924001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в предлагане на интелигентно оборудване за водопроводни 
мрежи, търси производител на части за водопроводни мрежи. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20200723001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси подходящ производител с цел възлагане на поръчки за производство на 
хотелски чехли от естествени материали. 
 
КИТАЙ BRCN20200722001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на бира. 
 
КОРЕЯ BOKR20200719001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в сферата на биотехнологиите, предлага нови ултра бързи 
диагностични комплекти COVID-19, базирани на PCR технология в реално време. Търси 
дистрибутори и нови корпоративни клиенти. 
 
МОЛДОВА BRMD20200721001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
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Строителна фирма търси доставчици и производители на суровини - поцинкована стомана,  
валцувана стомана, телени пръти, аксесоари за оградни системи (колела за врати, панти, 
декоративни елементи). 
 
 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20200721001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма търси производител на палатки с цел възлагане на производство със 
специфичен дизайн и параметри.  
 
ПОЛША BRPL20200720001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на натриев диметилдитиокарбамат и калиев 
диметилдитиокарбамат. 
 
ПОЛША BRPL20190107001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на нови продукти и технологии от сектора на 
индустриалните химикали. Проявява интерес за дългосрочно сътрудничество с 
производители на натриев хипохлорит, химикали за контрол на миризми, биоциди, 
пеногасители и гликоли. 
 
ПОЛША BRPL20200723001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на осветителни тела и аксесоари търси: 
- производители на машини и нови технологии за плетене на текстил.  
- производители на прецизни инструменти и машини за рязане на дупки в метални софити, 
предлагащи съвременни технологични решения. 
 

ПОЛША BRPL20200723002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма с платформа за електронна търговия търси производители на козметика, 
дамска и мъжка галантерия, играчки, опаковани хранителни стоки с дълъг срок на годност, 
дрехи, артикули за дома, продукти за HoReCa компании и други.  
Компанията предлага:  
- споразумения за дистрибуторски услуги на полския пазар.  
- разработване на персонализирани решения, перфектно съобразени с бизнес дейността на 
клиента.  
 
РУМЪНИЯ BORO20200722001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на градинарски машини търси дистрибутори. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20200710001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на оборудване за измерване на физични и химични параметри като 
концентрация на газ, емисии, летливи органични съединения и др. търси дистрибутори. 
 

ТУРЦИЯ BRTR20190107001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на сеизмични изолатори за мостове и сгради с цел търговско 
представителство в Турция. 
 

ФРАНЦИЯ BRFR20181015001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска агенция търси производители на различни видове висококачествени технически 
продукти, устройства и машини. 
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