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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, моля натиснете бутон „Request more information” и попълнете необходимата 
информация.  

За контакти и повече информация – email: een@bcci.bg  тел. +359 2 811 7 505/515/525 

 
 
АЛБАНИЯ BOAL20170825001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в събиране, почистване, сушене и пакетиране на лечебни и 
ароматни растения, търси дистрибутори 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190110001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска агенция търси нови био сертифицирани и натурални продукти, които да предлага 
на британския пазар. Фирмата търси предимно производители на био храни, напитки, 
хранителни добавки, продукти за спортно хранене, алкохолни и безалкохолни органични 
напитки. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190206001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска агенция търси производители на детайли за отливки, щамповани части, огънати 
тръби и профили, филтри и двигатели, системни интегратори за автоматизация, 
производители на автоматични компоненти, производители на роботизиран хардуер и 
разработчици на софтуер за роботи.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20190117001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на ръчно изработени матраци с иновативни материали търси дистрибутори.  

 
ИСПАНИЯ BRES20190215001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Изследователски център търси производител с цел възлагане на производството на нови 
биоразградими полимерни смеси на базата на алифатни полиестери и кополиестери, 
получени от био основни киселини. 
 
 
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
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КИПЪР BRCY20180124001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествени инструменти за боядисване и декориране - четки за 
боядисване, валяци за боядисване, дръжки за валяци, пластмасови изделия и компоненти, 
дисплейни щандове и други аксесоари, търси производители на дръжки за четки и валяци от 
компресиран картон. Фирмата търси партньори, на които да възложи част от своя 
производствен процес. 
    

ПОЛША BRPL20190128001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на хранителни стоки на полския пазар, предимно сметана, козе мляко, краве 
мляко, гръцко кисело мляко, сирене фета, хранителни добавки и био храни, предлага 
дистрибуторски услуги на полския пазар за производители и доставчици на хранителни 
продукти. 
 
ПОЛША BRPL20190111001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител и дистрибутор на медицински изделия и натурална козметика търси 
производители на същия вид продукти с цел да разшири портфолиото си за дистрибуция. 
 

РУМЪНИЯ BRRO20190122001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага дистрибуция на румънския пазар на соларни панели. Търси производители 
на соларни панели.  
 
РУМЪНИЯ BRO20190129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на строителни материали търси доставчици на винтове, шайби и гайки. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20190123001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на строителни материали търси доставчици на ръчни инструменти и 
полиуретанова пяна. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20171129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага първокласна сертифицирана дървесина от горите на Южна Америка. Търси 
дистрибутори и други купувачи на дървесина. 
 
УНГАРИЯ BRHU20190128001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на медицински изделия търси производители на нови видове медицински 
изделия, за да разшири асортимента си от предлагани продукти 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20181015001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска агенция, специализирана в различни пазарни сегменти на висок клас продукти:  
уреди за домакинството, за автомобили, телеприставки, електрически уреди, търси 
производители на нови продукти, които да предлага на френския пазар.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20190204001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на обувки, който може да произвежда защитни обувки, 
изработени от лек траен полимерен плат. 
  
ШВЕЦИЯ BOSE20190121001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Шведски производител на висококачествени зарядни устройства за батерии и устройства за 
захранване търси дистрибутори. 
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