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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 BRDE20200922001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на лейки от метал и пластмаса.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20201005001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на широка гама филтриращи елементи търси подизпълнители, на които да 
възлага поръчки за производство на филтриращи елементи със специфични параметри. 
 
ГЪРЦИЯ BRGR20201022001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на огнезащитни материали за алуминиеви врати и прозорци. 
 
ИСПАНИЯ BOES20200928001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурални хранителни добавки търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BRIT20201020001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчик на алтернативни хартиени опаковки за бутилки със зехтин, които да 
бъдат приложими и удобни за електронна търговия.  
 
ЛЮКСЕМБУРГ BRLU20200803001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма, специализирана в продажба на чай и билкови настойки, търси 
производители на съдове за чай – керамични и от други качествени материали. 
 
ПОЛША BRPL20201009003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство и дистрибуция на сглобяеми дървени къщи, търси 
доставчици на суровини - смърчови дъски и греди, рендосани смърчови дървени подови 
дъски, изолация от вълна за покрив и телени мрежи против гризачи.  
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 16 / дата: 26.10.2020 
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ПОЛША BOPL20200918003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на климатици и термопомпи търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20201009001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия на едро на продукти за автомобилната индустрия търси 
доставчици на резервни части и аксесоари за автомобили. 
 
ПОЛША BRPL20200929001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на студено пресовани масла търси доставчици на малинови семена, 
получени като остатъчен материал от производството на сок от малини.   
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20201007002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествена консервирана риба тон търси дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20200924001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на компютри, мини компютри и лаптопи с марка OEM търси нови 
корпоративни клиенти, с цел сключване на споразумение за производство.  
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20200804001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител, на който да възложи производството на иновативно 
устройство за заточване на верижни триони. Производителят трябва да има опит в леене на 
пластмаса и алуминий. 
 
ТУРЦИЯ BRTR20200812001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Иновативна компания, специализирана разработване на уеб и мобилни приложения, търси 
търговски представители. 
 
ТУРЦИЯ BRTR20200907001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на продукти от неръждаема стомана търси производители и доставчици на 
рулони и листове от неръждаема стомана. 
 

УКРАЙНА BRUA20201007001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на луксозни меки мебели търси доставчици на компоненти - механизми за 
рамка на легло, рамки за легла, механизми за трансформация, платове за мебели, платове 
за матраци, болтове, самонарезни винтове, скоби за мебели. 
 
ЧЕРНА ГОРА BRME20201001001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма, специализирана в дистрибуция на материали за изобразително изкуство 
- рамки, четки, лакове, платна, акварели, акрили, масла и др., търси производители на 
такъв вид продукти и предлага своите услуги като дистрибутор. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cce6ba50-61f0-4f8f-ac1e-2ee2fbdbae8d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5434ce95-8f57-4515-b1df-477eeae43488
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85ad1e37-6788-419b-a3c0-da02d60aa848
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4fd0162a-27ad-47db-bb8f-24c3de2a8b0b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b672eba-8fca-436d-8ea1-c99cda4a04d0
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