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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 BRAT20210901001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на чанти с цел възлагане на дългосрочно производство на 
специфични чанти за кемпер-фургони.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20200909001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на екологични и икономични системи за отопление на помещения търси 
дистрибутори. 
 
ДАНИЯ BRDK20210907001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма търси производители на пътни чанти от висок клас с цел възлагане на 
производство.  
 
КИТАЙ BRCN20210909001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на прозрачно флоатно стъкло, тонирано флоатно стъкло и 
отразяващо стъкло. 
 
МОЛДОВА BOMD20210910001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на карбонови велосипеди и резервни части за велосипеди търси 
дистрибутори. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210901001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на вътрешни и външни фитнес уреди. 
 
ПОЛША BRPL20210903001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на всякакви продукти, подходящи за подарък.  
 
ПОЛША BRPL20200916001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
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Търговска фирма търси производители на здравословни продукти, кафе и екологични 
иновативни почистващи препарати. 
 
 
 
ПОЛША BOPL20210901001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на осветителни тела търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20210915001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурални почистващи продукти търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20210910001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на еко текстилни продукти търси дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20200924001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на евтини мини компютри и/или лаптопи. 
 
УКРАЙНА BOUA20210831001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на обезмаслен слънчогледов лецитин на прах търси дистрибутори. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20210901001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на специализиран продукт, който предотвратява замъгляването на всички 
видове стъклени и пластмасови повърхности, търси дистрибутори 
 
 
 
 

 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d16ee155-14c9-4a61-8b2a-9b6427765c54
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49d28260-5f81-471a-901d-9be0972f4a74
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8d4d306-8201-4d00-92c8-d3e9aac41522
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b672eba-8fca-436d-8ea1-c99cda4a04d0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c992e0c-0322-4495-9153-ecf39e85f21a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bb25213-e99e-4a48-856a-fe5c94e95709
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

