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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 BRDK20200806001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на дървени играчки и детски мебели. 
 
ИСПАНИЯ BOES20200624002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дигитално създаване на щампи за модни и декоративни 
текстилни продукти, търси търговски представители. 
 
КИТАЙ BOCN20200817001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на оптични компоненти търси нови клиенти. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20200827001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на органични и веган продукти, търси производител на веган десерти с цел 
възлагане на част от производството. 
 
НОРВЕГИЯ BRNO20200817001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на велосипеди и търговци на велосипедно оборудване. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20200706002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на коркови килими търси дистрибутори, търговски агенти и търговци. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20200220001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на сладкарски изделия. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20200729001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в услугите за споделена мобилност, търси производители на 
телематични и IoT устройства - контролери и сензори, приложими за превозни средства. 
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СЛОВЕНИЯ BOSI20200817001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на фурни за хляб и други тестени изделия търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20200805001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на PVC елементи за врати и прозорци търси дистрибутори и търговски 
агенти. 
 

УКРАЙНА BRUA20200525001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на минерални торове. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20200724002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Строителна фирма търси производители на ветрозащитни мрежи. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20200825001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на иновативни микрозърнести и листни торове търси дистрибутори и 
търговски агенти. 
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