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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 

 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20200922001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на еко продукти за дома. 
 
ДАНИЯ BRDK20200904001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на порцеланови изделия.  
 
ИСПАНИЯ BRES20200917001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на младежко облекло.  
 
КИТАЙ BOCN20200902001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на бронхоскопи за еднократна употреба търси дистрибутори и търговски 
представители.  
 
ПОЛША BRPL20200916001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на здравословни храни, кафе и почистващи еко 
продукти. 
 
ПОЛША BOPL20200914001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на текстилни продукти за дома търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20200916001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествено дамско облекло търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20200918002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дървени играчки за деца търси дистрибутори и търговски агенти.  
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РУМЪНИЯ BORO20200907001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на врати и прозорци търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
РУМЪНИЯ BORO20200923002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на изделия от естествен камък търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20200811001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на части за асансьори търси дистрибутори и търговски агенти. 
 

УКРАЙНА BOUA20200626001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на трибостатични пръскащи устройства търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20200609001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на еко аксесоари за коса, тяло, маникюр, педикюр и др. търси дистрибутори.  
 
ШВЕЙЦАРИЯ BOCH20200819001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на електронно управляеми линейни задвижващи механизми, притежаващи 
всички предимства на електрическите (т.е. енергийно ефективни, точни и бързи движения), 
предназначени в опаковъчната промишленост, търси дистрибутори. 
 
ЯПОНИЯ BOJP20200929001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на ролетни врати търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
ЯПОНИЯ BOJP20200917001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на топлоизолационни завеси търси дистрибутори и търговски агенти. 
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