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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 

 
 
БЕЛАРУС BOBY20210720001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дървени прибори за еднократна употреба търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210713001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в тестване на изискванията за хигиена в здравеопазването, 
хранително-вкусовата промишленост и хотелиерството, търси производител на 
фармацевтични продукти, с цел възлагане производството на тампони с иновативна 
технология за промяна на цвета при откриване на несъответствие в стандартите за хигиена. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210806001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на чорапи с цел възлагане на производство. 
 
ЛАТВИЯ BOLV20210721001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в сушене на плодове, зеленчуци, билки и семена, търси нови 
клиенти и търговски представители. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20210720001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Строителна фирма търси производители на кофражни системи. 
 
РУСИЯ BRRU20210707001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на концентрати и пюрета от плодови сокове. 
 
УКРАЙНА BOUA20210702001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на качествени мебели със скрита функционалност (скрити отделения за 
съхранение) търси търговски агенти и дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20210715002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма със собствена ферма за охлюви търси търговски представители. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 12 / дата: 15.08.2021 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b588be16-06a2-47ac-a443-8b8f32425f41
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f76aa7cb-64db-489f-9fd5-32e1dd10f9d1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99451028-b664-472b-b359-d6effc13ce2a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e660581-1d70-4199-b34e-7ded8c4657b6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6acb0ab-26f3-4c27-95e3-ea1681dd99e6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1605cc1e-3eab-43f3-9a1b-42a2bb2495b6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acf275cb-766c-4426-b2b2-a401837ef22a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8a9ec39-d9cf-4713-9b6f-821bb7be115c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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УНГАРИЯ BRHU20210422001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на селскостопански и градинарски инструменти.  
 
УНГАРИЯ BOHU20200714001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на автомобилни резервни части търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210617001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на кутии от дървесни влакна и твърда дървесина със средна 
плътност с цел възлагане на производство. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210617002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на алтернативен материал на гранитните плочи търси търговски 
представители и корпоративни клиенти. 
 
ЧЕХИЯ BRCZ20210805001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на пластмасови продукти търси доставчици на PET отпадъчни материали. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/195ab147-2d5d-4efd-bb9f-1bbc4f187d4c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c03ce16-a897-44ee-b429-8113797b8f24
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb8eddf4-145b-4a40-9716-93a21e0f8ea8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed0698d3-94de-4de7-90c6-f63b3684271b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6365d21-770a-4dac-b0f0-e4d3ca42523e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

