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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 BOBE20201125001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага екологичен метод за почистване на повърхности, базиран на микрофибър 
с памет. Приложим е почистване на училища, хотели, ресторанти, офис сгради, публични 
администрации, почистване на домове и др. Използва само вода, без препарати. Фирмата 
търси дистрибутори, фирми за почистване и търговци. 
 
ИСПАНИЯ BRES20210205001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в поддръжка на вятърни турбини, търси доставчици на нови и 
преработени резервни части за вятърни турбини, като лопатки, помпи, скоростни кутии, 
електрически двигатели, спирачки и др.  
 
ИТАЛИЯ BRIT20210202001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране на автомобили и производство на специални 
превозни средства, предлага възлагане на дизайнерски и инженерни работни пакети, 
които включват компютърно подпомагане - дизайн (CAD) и инженерство (CAE), базирано на 
входни данни, предоставени от крайните клиенти.  
 
КОСОВО BRXK20210105001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Вносител и дистрибутор на храни търси нови производители на хранителни продукти – 
свежи и преработени.  
 
КОСОВО BRXK20210122001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на тестени изделия, месни и млечни продукти,  
които да бъдат доставяни целогодишно. Продуктите трябва да бъдат с отлично качество, 
добре опаковани и защитени, в съответствие със стандартите на ЕС. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 03 / дата: 10.02.2021 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17379ef7-06d4-4797-a5ea-c02c4e424b3a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/762c1acd-cc42-45c5-9af7-5d984f19cffa
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6761457b-c200-40d5-aee4-7bf3dd9d7774
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4e0978f-cf15-427a-9a79-af3e84a25579
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8318d670-b477-41dc-b687-f8871e05cd4e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ЛИТВА BOLT20210202001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на хранителни добавки, медицински изделия и козметика, търси 
дистрибутори и възложители, които желаят да предлагат продуктите със собствена марка.  
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на обувки с цел възлагане на производство на сандали.  
 
ПОЛША BRPL20210202001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на стоманени конструкции за морската индустрия и за енергийния сектор 
търси доставчици на метални листове (морски клас) със сертификати EN-10204 тип 3.2 и 
DNV GL.  
 
ПОЛША BOPL20201202001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на декоративни свещи и сапуни, изработени от натурални и екологични 
материали, търси търговски агенти и дистрибутори 
 
РУМЪНИЯ BORO20210127001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на осветителни тела от дърво търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20210202004 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурална козметика, произведена от словенска лечебна сива глина и 
хранителни добавки, търси дистрибутори. 
 
СЪРБИЯ BORS20210126001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурални хранителни добавки търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20201215001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на LED лампи за хирургически цели, компактни LED лампи за работа и 
осветление на помещения, които са интегрирани с 4K камера с ултра висока разделителна 
способност и безжичен двустранен контролен панел, търси дистрибутори и корпоративни 
клиенти.  
 
УКРАЙНА BOUA20200108001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дървени палети търси дистрибутори и възложители на поръчки.  
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20210125001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производител на перилни препарати с цел възлагане на 
производство на екологични ленти с препарат за пране.   
    
ФРАНЦИЯ BRFR20210121001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на полипропиленови тъкани торби.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20200128001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на лиофилизирани (сушени чрез замразяване) плодове търси дистрибутори 
и търговски агенти. Чрез този метод на сушене плодовете запазват напълно аромата, вкуса 
и хранителните си качества.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20200217001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дамски чанти и аксесоари търси дистрибутори и търговски агенти.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/068ef352-d171-483b-a0a7-d607af4afad9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd16e133-b699-48b5-9dfc-f4f5e189a23c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcfb330f-7295-42d7-aa63-ddcbedf0b3e4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b886ff89-3ec5-4e74-814e-93a9ab070f5b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bea09672-5534-4e38-a848-e0c9b0d382e4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5b35e72-d483-48fa-a6b6-df0f7e74cb82
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df3d9dd4-fd17-4993-ba0d-c11f1df74bf3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c1a6759-ace9-4f4b-ae6e-b292aa6fe009
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e25feee7-59ce-4333-a61e-c35f6433d19d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcf58b6e-244f-4417-a3ff-e62d07a4d01d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9f6fa6a-3bfd-4cd9-8dd2-11e0da5adaa2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43c26d57-ae39-4d58-9267-c43592ccbb47?OrgaId=cz00399
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b7ea61e-be6f-40a9-abf5-af903546de0b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

