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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 

 
 
АВСТРИЯ BRAT20210514001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на електрически мотори, приложими за извършване на пощенски услуги и  
доставка на продукти, търси производители на амортисьори, гуми, джанти, подложки за 
крака, калници и др. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210721001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси нови доставчици на вълна и прежди за ръчно плетене.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210713001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на корпуси за лодки от стомана.  
 
ИСПАНИЯ BRES20210727001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси дизайнери на дамско облекло с големи размери и младежки стил.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20210706002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на устройства за невромоторна рехабилитация на крайниците търси 
дистрибутори. 
 
ЛАТВИЯ BOLV20210603001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага интерактивно решение чрез дисплей, което помага на търговците на 
дребно да предлагат по-удобно пазаруване и съдейства за събирането на важни данни за 
предпочитанията на клиентите. Фирмата търси дистрибутори и търговски представители.  
 
ПОЛША BOPL20210617002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на твърди картонени опаковки търси търговски агенти и нови корпоративни 
клиенти.  
 
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 11 / дата: 31.07.2021 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7cbfb425-d306-45c5-8e72-a3b80fe9b9ab
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c677ae5c-2909-4111-b09d-82fe6f73b43d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5630a959-a2ce-41f6-bf6a-b9314e8cfffc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c8ecbb2-380c-4b12-a262-faecf3d09e57
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82163635-1665-4cfe-a124-90e82e49cec7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e396547-c411-4dd0-b9ca-5b2ed049397b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c79c445-558b-41e0-bf84-57150d3fd294
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BOPL20210701001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на специална бира търси дистрибутори и търговски представители.  
 
ПОЛША BRPL20210713001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Вносител и дистрибутор на напитки търси доставчици на нови продукти.  
 
РУМЪНИЯ BORO20210427001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на пасивни къщи търси дистрибутори.  
 
СИНГАПУР BOSG20210528001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на полиарилетеркетон (PAEK) полимери търси дистрибутори и търговски 
представители.  
 
СИНГАПУР BRSG20210506001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси нови доставчици на храни и напитки.  
 
СЛОВАКИЯ BOSK20210614001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на продукти за растителна защита и стимуланти за растеж на 
селскостопански култури търси дистрибутори.  
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20200721001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на селскостопанска техника - пръскачки, трактори и др. търси търговски 
представители.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20210531003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на работно облекло, ежедневно облекло и връхно облекло търси 
дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20210615001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на офис и домашно обзавеждане търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
УКРАЙНА BOUA20210701001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на тенис маси търси дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20190610002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на детски играчки търси дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20210331005 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на кухненски аспиратори и електрически сушилни търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210723001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси подизпълнител оборудван с вакуумна фурна за сушене на паста от месо. 
Партньорът трябва да има необходимото законово одобрение за обработка на хранителни 
продукти от месо. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/582dedbf-37ef-4c2a-94be-6075d07d7caf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8cb295cb-0427-4584-9944-964a3daa9caf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cde1e958-46e9-4118-adf3-501b91cf21dd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e83c929c-74e7-46a7-bf9f-430b688a5986
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b768a57e-17e9-4119-9687-afb018062e32
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/208fd7b0-b0ab-47b4-bf35-36401a6ce7d1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11a3126d-1425-4966-ad71-515d785b3b85
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/56987ad6-1c53-4061-9961-2a48b81c0467
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7ce2ad0-89c0-48cd-80ce-8dff323e4a9a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee056f85-a73d-4cc9-a32a-0e0abf2dd7e5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d181b5b-152d-49f4-91fd-438dcd67be11
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46e7cf33-b3af-4346-88be-96fadcde3593
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/095346de-29ff-425c-83ba-bf0a92aa89b9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

