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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 BRBE20210210001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на хранителни продукти – млечни продукти, месо, 
плодове, зеленчуци и др. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210312002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на чорапи от бамбук.  
 
ГЪРЦИЯ BRGR20200826001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на спортна екипировка с цел възлагане на производство на 
смарт спасителна жилетка. 
 
ИСПАНИЯ BRES20200304001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на медицински продукти търси производители на титанови импланти за 
гръбначен стълб и титанови протези за коляно и тазобедрена става. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210222001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма търси производители на дамско облекло с цел възлагане на 
производство. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210212001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма търси производители на модни чанти, раници, съоръжения и дамски 
облекла с цел възлагане на производство. 
 
ПОЛША BRPL20210301001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на мебели. 
 
 

   

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 05 / дата: 18.03.2021 

Лого на  
EEN

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e30ce69f-d583-4b23-ba62-14e2246eb27e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f1059bc-ea12-490e-a6b0-82a54159267b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c423e7a6-4aeb-48eb-9391-d660cc408a63
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8e51111-198d-4097-83e2-4944df4154cc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9a2f1d7-5055-42a0-8b3d-47886755f3e4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/577bed51-b4d7-471e-9132-ede23019ba58
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/341af631-7e8f-4e09-b27a-29f24a310985
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20210223001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на пенливо вино в бурета. 
 
ПОЛША BRPL20210212001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в продажба и сглобяване на боулинг игри, доставка на 
принадлежности за боулинг, резервни части и оборудване за боулинг центровете търси 
производители и доставчици на боулинг продукти. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20190912001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на щори търси доставчици на компоненти за щори. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20210216001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на PVC (поливинилхлоридни) конструкции и 
профили. 
 
РУСИЯ BRRU20210302002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска и строителна фирма търси доставчици на тротоарни плочки.  
 
СЪРБИЯ BRRS20210105001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси доставчици на фармацевтични продукти и медицински изделия. 
 
УКРАЙНА BOUA20210131002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на крепежни елементи търси дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20210131004 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дървени пелети търси дистрибутори.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210222001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители и доставчици на био сертифицирани сушени плодове. 
    
ФРАНЦИЯ BRFR20210311001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Строителна фирма търси доставчици на ветрозащитна мрежа. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210304001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на метални рамки и части за щипки и шноли за коса. 
 

http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1c3ca30-ec25-406e-962c-3edce14dcde3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ace82067-bbb9-4bac-a9b7-73480f1af8c8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/232a66b9-fbdb-42dd-99cd-4cfbac349b13
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e55f75ec-e689-47e0-80c2-73abf2520251
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6493d6eb-9dd1-4d4e-b671-a7f823b115d7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b2a7582-8cf0-45b7-a518-3ef142760e79
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/558f4099-97a1-4870-a259-18e5c3c90ea4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f60d848f-608f-4487-b34d-42bdfefc53ed
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a84bd99-8e7b-45b6-b23e-ad07b6079751
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3ab749e-e19d-4a54-985a-dde65735596e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9605e03e-53b2-40ff-95c3-0c215b4bd884
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

