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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 приложената Expression of interest form.  

За контакти и повече информация - тел. +359 8117 505/515/525 

 
 
АРМЕНИЯ BOAM20171122004 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на 100% чисти хранителни масла, извлечени от семена (ленено семе, коноп, сусам) 
и ядки (кайсия, грозде и праскова), търси дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20170601001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на стоманени покривни керемиди, които са екологични, леки, сигурни и визуално 
привлекателни, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180105001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Теле маркетингова компания търси малки обслужващи центрове (за обслужване на клиенти по 
телефона), за да им възложи голямо количество изходящи обаждания, посредством договор за 
аутсорсинг. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20171216001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Търговец едро търси средно големи производители на пилешко месо, които да отговарят на всички 
подходящи стандарти, с възможност да доставят конкретни продукти като замразени пилешки 
воденички и черен дроб в 1 или 1,5 кг пакети. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20171206001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разработчик на дихателна апаратура за здравеопазването, безопасността и сигурността, който 
разработва и обслужва продуктите в Германия, а произвежда частите в Китай, търси партньори за 
сглобяване на апаратите.  
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd8f689a-10a7-44b4-a178-ad6e9c3f9ac6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/934982c7-d8a3-4396-88e9-395794da3e7e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d8b3c8f-d394-4bff-8792-4dc64d72eec4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/097f6265-c1bc-488b-8a9e-073bf8cb80c2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da3540cc-1edd-4e1f-bc84-a047c75e28ad
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИЗРАЕЛ BOIL20171026001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разработчик на висококачествени диагностични комплекти за откриване на инфекциозни 
заболявания и генетичен скрийнинг търси дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20170926001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на бебешка храна опакована в пластмасови тубички и торбички, както и храна за 
специални диетични изисквания за цялото семейство (например сладкиши, кисело мляко и др) 
специализиран в предоставянето на частни етикети търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20171128003 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител и търговец на  много видове хранителни продукти като сосове, подправки от чесън, 
маслини в саламура и др. търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161218002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Туристическо дружество съсредоточено в региона Калабрия търси туристически агенции с интерес 
в ученическия туризъм и предлага договори за сътрудничество. 
 
ЙОРДАНИЯ BOJO20171212001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на пара-фармацевтични и козметични продукти от Мъртво море търси 
дистрибутори.  
 
ЙОРДАНИЯ BOJO20171126002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на различни форми на торове като водоразтворими торове, пасти и минерални 
торове търси дистрибутори. 
 
КАТАР BOQA20171207001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на барели за петролната промишленост, които могат да се използват и в други 
сектори, търси дистрибутори.  
 
КИПЪР BOCY20170928001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на 100% сок от пресен нар и белен нар търси дистрибутори. 
 
КИПЪР BOCY20170530001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на хартиени консумативи търси дистрибутори. 
 
ЛАТВИЯ BOLV20171215001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма предлага своите счетоводни услуги въз основа на аутсорсинг и договор за услуги на 
дружества, заинтересовани да използват латвийската компания за администрация или 
заинтересовани да учредят своя бизнес в Латвия. 
 
ЛИТВА BOLT20171218001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в продажба на битум от източноевропейски петролни рафинерии, доставя 
течен и твърд битум за пътни настилки и хидроизолационни продукти и търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20171127003 Виж пълния текст (EN)    _ 

Проектант и производител на дървени конструкции търси дистрибутори за своите градински 
мебели и предлага договори за подизпълнение. 
 
ПОЛША BOPL20171214002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на санитарно оборудване за кухня и баня търси дистрибутори. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9acadf26-2378-4ff3-a1f8-f67715ad3ce9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/720ca222-9e6c-49e0-89d7-150d91b962be
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/287db897-be39-438a-8a56-1283057c763f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0299466b-a0f1-4ce5-8e50-eef0b05d6f14
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34940fc2-f657-411b-8ccd-5d070c454b0a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f6e6d8c-1644-44d3-8cca-42491ebe0e58
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a94a6fb-8e24-4d17-acd6-7c1d1ba62dce
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f422613e-4382-4027-a791-cdf88f1fb241
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/370a1417-312e-418c-b8f6-f90114c714e0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01844815-a938-4f09-baee-25574b3100b1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35c7fb86-4b81-4f1a-81d8-ef50b8a368ae
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb6b8703-0085-421d-b8e5-c1e104b3de52
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/205262b8-8c96-40a9-a771-018777450947
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BOPL20171211001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Транспортна фирма предлага транспортиране и логистични решения в цяла Европа според 
изискванията на клиента. 
 
ПОЛША BRPL20171206001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Оторизиран дистрибутор на стоки в областта на индустриалната химия, индустриалната 
технология, анти-корозията и вентилацията, както и климатизацията, предлага своите услуги за 
разпространение на нови продукти и услуги от химическата и инженерната индустрия на полския 
пазар. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20171215001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на голямо разнообразие от битова и декоративна керамика, базирана на собствен 
дизайн, търси доставчици на необходимите суровини за производствения процес. 
 
РУМЪНИЯ BORO20171218001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на метални конструкции за жилищни и промишлени сгради, който притежава 
необходимото оборудване, както и квалифициран персонал, с възможност да покрие най-високите 
качествени стандарти за изпълнение на получените поръчки, предлага договори за 
подизпълнение. 
 
РУМЪНИЯ BORO20161125009 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на горната част на обувки търси партньори по договор за производство. 
 
РУСИЯ BORU20171222001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на кожени чанти и аксесоари, специализиращ в пълноцветен печат върху естествена 
кожа, търси дистрибутори.  
 
РУСИЯ BRRU20171222012 Виж пълния текст (EN)    _ 

Ферма търси да закупи технологично оборудване за търговско млекопроизводство и рециклиране 
на отпадъци. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20171108001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в сферата на машиностроенето, по-специално в производството на 
ролкови лагери или лагери на железопътни превозни средства, но също така и в секторите на 
текстилната, автомобилната, космическата промишленост и гражданското строителство. Търси 
нови бизнес партньори чрез споразумение за производство или споразумение за услуги (например 
научноизследователска и развойна дейност в областта на лагерите). 
 
ФИНЛАНДИЯ BOFI20171127001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Разработчик и производител на продукти със сертификат за водоустойчивост, подходящи за 
отопление, тръбопровод и климатизация, търси дистрибутори.  
 
ЯПОНИЯ BRJP20180105001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма търси производители на млечни продукти като сирене, извара, маскарпоне като целта е не 
да се намерят продукти, които са вече на пазара, а суровини, които да се използват за разработката 
и производството на нови продукти за японския пазар. Продуктите трябва да са замразени и да 
отговарят на предварително договорени технологични и качествени стандарти. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bdb0776-5639-4d31-9c79-c83dbbb39bbe
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4331a45b-3846-47cb-b1e5-b425f4db68ff
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac2cf3e5-2ff8-4266-8c34-43a42024311a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dd684f5d-f265-440e-ba8b-56dc28c98e88
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96c4586b-5fb7-430a-88f8-816c72cec505
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c6acc181-9498-4b2c-bf9c-645ae1cdd1db
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/714f9ec2-3550-49ff-ad05-8eaedb697168
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c09d0e0-c4eb-4ad2-b64e-3c544902fb7c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8843f5a4-7bad-4c85-ba6e-e4ac3ab27e07
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bae9da4-81e7-4482-b42f-28e2b84c4047
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

