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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 BRBE20200831001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на бебешки и детски продукти търси производители на пяна от етилен винил 
ацетат (EVA) за производство на играчки.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210818001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на устройства за диагностика на здравословни 
проблеми, търси производители на еластични презрамки с „велкро“. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210813001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на хладилници и фризери, подходящи за супермаркети.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210830001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси партньори с опит в производството на ръчно изработени обувки. Обувките 
трябва да бъдат от телешка кожа и/или велур с подметка от кожа и/или гума. Предпочитат 
се еднолични фирми или микро-предприятия. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210803001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на артикули за домакинството, градината, подаръци, 
резервни части и опаковки за мотоциклети.  
 
МАЛТА BRMT20200825001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на фармацевтични и медицински изделия. 
 
ПОЛША BRPL20200522001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на натурална козметика.  
 
ПОЛША BRPL20210802001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 13 / дата: 01.09.2021 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee3be439-9bb2-490d-be9d-0539c0f69e8c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/89f0dd92-3a5f-4419-8d96-177a198f7f14
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a27a199-cd64-4eef-8d49-d12cc6735519
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a82b5d12-5a83-489b-bf9f-2535b77cfbc8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80fcc024-abde-4351-9450-31cbcbefd189
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e44d631-22dc-4e89-bddf-ffa1fd2af715
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f68b7e5-85a9-4fa9-95e3-1fd9c0af2ea9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06e3df73-2245-4e0d-8e97-2215072fe973
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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Производител на запалителни бобини, клапани и сензори търси доставчици на прецизно 
струговани, дълбоко изтеглени и леещи се части за производство на малки партиди. 
 
 
 
ПОЛША BRPL20210706001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси доставчици и производители на опаковки, хигиенни материали, 
съдове за еднократна употреба, почистващи препарати за домакински и промишлени цели. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20200326003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на качествено дървообработващо оборудване за 
мебели, които имат интерес да разширят продажбите си на румънския пазар.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20191204001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на фотоволтаични системи, инсталационни 
комплекти за фотоволтаични системи, фотоволтаични панели, фотоволтаични осветителни 
стълбове и вятърни турбини. 
 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ BRMK20210820001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на машинни части и инструменти търси доставчици на суровини – метали и 
профили. 
 
ТУРЦИЯ BRTR20210824001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Инженерно-търговска фирма търси производители и доставчици на системи за 3D 
печат/сканиране и морско оборудване. 
 
УКРАЙНА BRUA20210702001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на климатици. 
 
УКРАЙНА BRUA20210826001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на козметика и парфюмерия търси производители на бутилки за парфюми. 
 
ЯПОНИЯ BRJP20210831001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители и доставчици на висококачествени химикали и 
съединения, предназначени за производство на електроди и други приложения в сектора на 
електрониката. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70ab3310-5ddc-4a7b-9c3c-9d5bbc3b651a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b59118af-5b57-41c8-9b55-22959a985833
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c21d9e6f-46fc-4d33-82cc-258044438bbc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d603fec4-0139-4da8-b3dd-f4fa3b02973f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29ed0869-b79a-4d6d-9035-f0dbd558612d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d81edb6-941c-4602-b105-2eaa01445a28
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05f9f724-299e-47ed-838e-4e099a4ffa13
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cec28b4a-b9fe-494b-80a8-06c79f98095a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

