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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 

 
 
АРМЕНИЯ BRAM20210126001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на тунинг резервни части и аксесоари за  
автомобили. Продуктите трябва да отговарят на съвременните стандарти и изисквания на 
пазара. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20210408001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на специални магнитни метални кутии за деца.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210324001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на опаковки за компостиране. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20201215001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители  на иновативна система за стабилизиране на бъгита. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210301002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма, специализирана в предлагане на широка гама от нехранителни продукти 
за домашни любимци, търси нов доставчик на дървени изделия за животни за открити 
пространства – хранилки за птици, къщи за кучета, за зайци и др.  
 
МАЛТА BRMT20210317001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Вносител на системи за сигурност за дома и бизнеса, автоматизация и възобновяема 
енергия търси иновативни продукти, които да добави към своето портфолио.  
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210319001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на бебешки и детски спални комплекти търси производители на платове. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210312001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма за спортно дамско облекло търси производители на дамски 
трикотажни пуловери с цел възлагане на производство.  
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 06 / дата: 15.04.2021 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3397956-f1fb-4555-bac2-dcdfd1e39aca
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b015e8e-5326-4c32-942b-f622b8b897ea
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/059de866-7e9d-4753-a2c1-4eaa897ccd6a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7da550eb-dee5-44d3-ab82-2ae8cd03b342
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a02c25c-0fd6-439f-b5d4-f086b4bd8e84
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4347f086-7e9c-4599-b4f3-1a0b8933414c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f80751e-fab5-421a-883c-1167ed52af58
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46da0631-bb2c-4c5f-8d68-dbf768a125cd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20210120002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор и вносител на козметика и фармацевтични продукти търси нови продукти, 
които да включи в своето портфолио и да ги представи на полския пазар. 
 
ПОЛША BRPL20210315001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на декоративни картички и плакати търси биоразградими полимери, които 
да бъдат  приложими за производство на декоративни опаковки.  
 
СЛОВАКИЯ BRSK20210316001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на балансиращи тежести търси доставчик на цинкова сплав.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20210405001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на пуф мебели търси доставчици на EPS 50 – гранулиран експандиран 
полистирол.   
   

РУМЪНИЯ BRRO20210302001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Студио за архитектура и дизайн търси партньори, специализирани в архитектурен дизайн, 
продуктов дизайн, 3D производство, брандиране и проекти за развлечение, с цел 
възлагане на проекти за изпълнение. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210406001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на топлообменници за морския сектор - за пряко 
използване на морска вода за охлаждане. 
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20210323001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на тренировъчни постелки от еко материали - корк, дървесни 
влакна, рециклирана пластмаса и други алтернативни материали.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210324001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия с играчки, търси производители на многоцветни детски 
вятърни мелници с цел възлагане на производство. 
    
ФРАНЦИЯ BRFR20210407001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на автоматични линии за индустриални пекарни търси фирма, 
специализирана в заваряване и обработка на метали, с цел възлагане производството на 
клетки за фурни по определени спецификации. 
 
 

http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2375fbe5-09cd-4ff3-8691-4b56f21c941b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27274b5e-9704-4687-906b-eb194d508241
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3a9eea6-4991-49c2-ac49-687c7ec3f813
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dd92ed7-acfa-44ff-b79b-0ec7359b5769
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43a68a42-5cdd-4b3b-bcd5-fdfa2d1b6ea2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b4f5a6e-ede7-4ecc-84e3-bbb213f23d3f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/710cd831-de0b-483e-b2b4-18d9be58cda4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e32bf57e-b81b-4f12-aac6-12406407f9b1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00182d5d-5049-4434-acc8-d7175d80b810
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

