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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 – email: een@bcci.bg  тел. +359 2 811 7 505/515/525 

 

 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20171213001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, със собствена развита концепция за техническо внедряване на съвременна 
вертикална растителност за сгради и градски пейзажи, търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20181219001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на гравиращи и фрезови машини търси дистрибутори и търговски 
представители. Машините представляват солидни стоманени конструкции с най-
съвременно управление чрез компютърен цифров контрол (CNC).  
 
ДАНИЯ BODK20190102001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси дистрибутори на био торове и био препарати за растителна защита, които 
имат добре изградена дистрибуторска мрежа из цялата страна, в която развиват дейността 
си. Фирмата предлага 100% органични и био разградими продукти за растителна защита и 
подобряване на резултатите от добива на селскостопанска продукция.  
 
ДАНИЯ BRDK20190110001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на дървени къщички за птици с цел дългосрочно възлагане на 
поръчки.  
 
ИСПАНИЯ BOES20181016001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Технологична компания е разработила многофункционални неелектрически автономни 
преносими чилъри, които работят без електрозахранване и без батерии. Могат да се 
използват за транспортиране на продукти, които изискват контролирана температура. Най-
широко приложение могат да намерят в био медицината и в хранително-вкусовата 
промишленост. Фирмата търси бизнес партньори, с които да сключи лицензионно 
споразумение или споразумение за съвместно предприятие. 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 01 / дата: 15.01.2019 
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ИСПАНИЯ BOES20181219002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на печки на дърва, камини и термо-камини търси дистрибутори и търговски 
представители. 
    

ИТАЛИЯ BOIT20181127005 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Иновативна компания, специализирана в областта на нанотехнологиите за фармацевтични, 
козметични и хранителни приложения, предлага иновативно, ефективно и рентабилно 
лечение на псориазис. Търси дистрибутори и партньорства чрез лицензионно споразумение. 
    

ЛИТВА BOLT20181211001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на метални дробилки за различни промишлени цели търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20180911001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на цистерни за течен тор и селскостопански отпадъци търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20181114001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Вносител и дистрибутор на материали и оборудване за електрически инсталации за жилища 
и промишлени сгради търси нови доставчици. Продуктовата гама включва електрическо 
оборудване за ниско, средно и високо напрежение. Фирмата желае да установи  
дългосрочни партньорства с производители и дистрибутори на електрически материали и 
осветителни решения.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20181128001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма за рециклиране на електронни отпадъци търси доставчици на смесен електронен 
скрап от компютри, дънни платки, от клетъчни телефони и друга електронна техника.  
 
РУСИЯ BORU20190110001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на хранителни добавки от морски продукти търси дистрибутори. Фирмата 
произвежда биологично активни хранителни добавки за укрепване на имунната система и 
решаване на специфични здравословни проблеми. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20181115001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на осветителни тела с LED осветление, предлага  
производствените си възможности в качеството си на подизпълнител за други фирми. 
 
УКРАЙНА BOUA20181207001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на нисковолтови електротехнически продукти, 
търси дистрибутори и възложители на поръчки. 
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20180129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, която произвежда, купува и продава отливки от сферографитен и сив чугун за много 
водещи европейски компании в машиностроенето, търси икономически ефективен 
доставчик. Доставчикът трябва да има сертифицирана система за управление и възможност 
за предварителна и окончателна механична обработка на произведените отливки от среден 
размер (20-2500 кг) с производствена партида от 10 до 100 броя. 
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