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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 

 
 
АЛБАНИЯ BRAL20210429001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на работни облекла търси доставчици на текстилни материали от 60% 
полиестер и 40% памук. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20210422001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител от рециклиращата промишленост търси производител на специфични 
стоманени барабани с цел възлагане на производство със специфични параметри. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210430001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия с храни за домашни любимци, търси производители на  
храни за диви птици и хранилки за диви птици. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210511002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на опаковки за храни, с цел възлагане на производство на  
капаци от силикон, термопластичен каучук (TPE),  полипропилен (PP) и полиетилен (PE), 
предназначени за опаковане на хранителни продукти. 
 
ДАНИЯ BRDK20210507001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на ергономични мебели търси подизпълнител, на когото да възложи 
производството на иновативни бюра за офис.  
 
ИТАЛИЯ BRIT20210507001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на иновативни оранжерийни и открити сензорни 
системи. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210428001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на месингови аксесоари с цел възлагане на производство със 
специфични параметри.  
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 08 / дата: 31.05.2021 

Лого на  
EEN-BG 

партньора 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe2e445d-f0a8-4c3a-bc6f-3aec3c58c2e9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83f3280e-0821-4bd2-918a-d4a4104a6eb3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efdf76d1-ae8d-490b-a5c3-ba6919f520a0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6290d86-37d9-444e-bd1a-5c25a6d0b746
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d75414e7-c7ad-469a-a0d3-c66a891a5bd1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0eb454b-69f5-4a63-8df8-3baa7223898e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42ad5a86-673e-49ea-842f-3958f6589dcc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210517001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на гъвкави опаковъчни решения търси производител на 100% рециклируеми 
хартиени опаковки с прозрачен прозорец. 
 
ПОЛША BRPL20210521001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на поцинковани въжета от неръждаема стомана с различни 
конструкции и диаметър. 
 
ПОЛША BOPL20210510002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на билки и здравословни продукти търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20210429001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители и дистрибутори на сушени храни, консерви, 
козметика, медицински консумативи и фармацевтични продукти.   
 
РУМЪНИЯ BRRO20210514001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на тежки строителни материали – армираща стомана, тухли, 
хоросан, мазилки, топлоизолационни системи, керемиди, профили от гипсокартон, 
хидроизолационни системи, павета, тротоарни плочи и бордюри. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20200527001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на ръчно изработени керамични изделия търси доставчици на суровини за 
ръчно изработване на декоративни плочи и фаянс за кухня, бани и търговски площи, 
санитарни изделия и мивки за кухня, бани и др. 
 
РУСИЯ BORU20210205001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на антималарийни лекарства на базата на артемизинин търси дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20210426003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на протеинови продукти и сухи млечни съставки търси търговски агенти и 
дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210518001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на стъклени контейнери за съхраняване на бебешка храна. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210420001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси подизпълнител, специализиран в предлагане на електромагнитни решения и 
системи за електрическо задвижване. 
 
 
    
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61f7ffa4-8657-42c6-b4a7-208b03cf413c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cfd2c26-9f3f-4150-a6b0-57c54d9299f3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/656ce0a4-ec0b-4f1b-b024-f1b622318c77
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/add0a227-dd18-4934-bafb-45f87d87d9ac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ccc12d46-f789-421d-949c-fdafd4394994
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efbf038f-937e-412b-a469-9554c1acbcca
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf4f873c-4ba0-4088-a699-b842cf3d60d4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dd749ac-4cb5-4bdb-8864-0e3baa77704c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62bd5c9b-895a-4e1b-8f60-30822b3a1788
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e48358b5-ab55-4008-9e51-b12beb38b55d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

