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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 

 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210903001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на висококачествени спортни облекла. 
 
ДАНИЯ BRNL20210402001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на дамски шалове.  
 
ДАНИЯ BRNL20211004001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на ватиран текстил от естествени материали.  
 
ИСПАНИЯ BRES20210927001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси доставчици на иновативни продукти за автомобилния сектор, 
подходящи за продажба в бензиностанции, от търговци на едро, складове за резервни 
части за автомобили, автокъщи, търговци на дребно и супермаркети. 
 
ЛИТВА BOLT20211006002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на екологично чисти бои, грундове и декоративни мазилки търси търговски 
посредници. 
 
ПОЛША BRPL20210706001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на опаковки, хигиенни материали, съдове за 
еднократна употреба, домакински и промишлени препарати за почистване. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20210922002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на подаръчни продукти и канцеларски материали. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20210922003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси доставчици на семена от кориандър и синап. 
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 15 / дата: 01.10.2021 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d8f4150-47dc-4124-a4ce-2e5949e8c5f7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d29fe47-2ba1-4005-b60c-e5afe314e672
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a9ff338-ef24-4e46-b437-78871217e442
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91a6867e-2d20-4a06-b258-6450d02961ff
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d942150-1afc-4b87-9335-67579a6bc162
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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/2d233d28-175a-4b86-97c1-620bca619341
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23fbd31a-e9fa-4eb0-b2fc-2516663490d7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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РУМЪНИЯ BRRO20210921002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители и доставчици на селскостопанска техника.   
 
РУМЪНИЯ BRRO20210922001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на свежи плодове. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20210921001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на селскостопански пестициди и торове. 
 
УКРАЙНА BOUA20210329002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Изобретател на патентована технология за производство на нов вид панели за фасади на 
екологично чисти къщи търси търговски представители. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210903001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на висококачествени и екологични тъкани от вискоза, тенсел и 
еластан. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210916001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на еко кожа, която не е от животински произход и текстилни 
материали от целулозни влакна. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20210826001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на интелигентна система за пречистване на въздуха от плесени, COVID, 
бактерии, фини частици, вируси и други замърсители търси дистрибутори. 
 
 
 

 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa122623-5c12-4839-8465-12a19a8c4421
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66de59ff-5ec9-4e02-a9e4-bfbfddbd3ab6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe6f92a9-15ed-46ec-aaa8-70ac7a4ff4be
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78dd31e9-e535-443f-b547-fddd5ab30c24
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e5cad404-eb89-44a3-96cc-83fcf4463f65
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b8ac98c-81b4-4be2-8313-fa3233aa9bb1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8efa9c0-e1bf-419c-ad5e-d61d2f9c4b19
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

