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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 

 
 
АВСТРИЯ BOAT20180226001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Австрийска фирма, специализирана в производство на хипоалергенни хранителни добавки и 
козметика, търси търговски представители с много добри контакти с целевите клиенти (лекари, 
фармацевти и други фирми в областта на здравеопазването и здравословните продукти). 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20170112001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Утвърдена фирма, специализирана в производство на персонализирани мембранни системи, 
търси търговски агенти и представители. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20180104001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана във фотографска, дизайнерска и архитектурна визуализация 
(изображения и видеоклипове), създава естетически 3D проекти за процеси, продукти и подготвя 
проекти за 3D печат. 3D изображенията и видеоклиповете помагат за по-добро взаимодействие с 
клиентите и по-точно представяне на продуктите. Фирмата търси търговски представители и 
директно клиенти, които желаят да ползват нейните услуги. 
  
ГЕРМАНИЯ BODE20180213001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма предлага на франчайз изграждане и инсталиране на станции за производство на биогаз. 
Основната суровина е оборски тор, напр. от говеда, свине и пилета. Станциите се характеризират 
с ниски изисквания за поддръжка и ниски експлоатационни разходи. Имат различни размери и 
възможности за мобилност. Фирмата търси  франчайз партньори, които желаят да изградят 
станции за производство на био газ в техния регион. 
 
ДАНИЯ BONL20180116001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в измерване, разпознаване и създаване на здравословно качество на 
въздуха в помещенията, предлага патентовани пречистватели на въздуха, които премахват 
замърсяванията (например вируси, фини прахови частици, алергени, газове и миризми). Фирмата 
търси търговски представители и дистрибутори. 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 04 / дата: 16.03.2018 

Лог
о 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cedbd2ff-f486-4a9a-9bff-d91e6c932916?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d327990-50a3-47ad-92e3-6311252c2db2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a4e5978-35e8-4795-a1cc-c0b22e079f4a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0158ec7-f358-421d-8826-675ce97ee198?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f40d0ed1-cce6-42ec-b86f-9f2c9a7e75e9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12


2 

 

 
ИТАЛИЯ BOIT20180220001 Виж пълния текст (EN)    _ 
Производител на модни дамски облекла със собствена търговска марка, търси търговски представители и 

дистрибутори.  

 
ИТАЛИЯ BOIT20180221001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в развъждане на гъски чрез подхода за свободно отглеждане и 
производство на висококачествени продукти, произведени от гъше месо, търси търговски 
представители и дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20180209001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на качествени дамски и мъжки облекла, търси търговски представители, 
дистрибутори и търговски вериги.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20170203001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на маркиращи системи за фармацевтичната, козметичната, хранителната и 
тютюневата промишленост, търси търговски агенти, представители и дистрибутори.  
 
ИЗРАЕЛ BOIL20180116001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на  висококачествени иновативни крепежни елементи, е разработил железен цип, 
за да замени сегашния метод за свързване на плат с метална рамка. Предимствата са 
изключителна гъвкавост, плъзгане в релсите, лесна работа с ъгли и криви, ефективност на 
разходите. Този нов вид цип може да се прилага навсякъде в техническата текстилна индустрия, 
където тъканта трябва да бъде свързана с метална рамка. Фирмата търси търговски агенти и 
дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20180123002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на натурални препарати за почистване на дома, търси търговски представители и 
дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20180302002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на съоръжения за рехабилитация с 30 години опит търси дистрибутори. Част от 
асортимента е стандартни вани, 4 клетъчни вани, джакузи, рехабилитационни маси, 
кинезитерапевтични продукти и др.  Фирмата търси търговски представители и дистрибутори.   
  
ПОЛША BOPL20180129001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на пластмасови стъкла, чаши и бутилки от PS (полистирол) и други пластмасови 
части за различни отрасли, предлага своите производствени възможности. Фирмата търси 
възложители, търговски агенти и дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20171110001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител с над 50 години международен опит на гумени и гумено-метални елементи за 
автомобили, търси търговски представители и дистрибутори.  
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20180307002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Утвърдена фирма, дизайнер и производител на продукти за интериорен дизайн, предлага и 
широка гама от интериорни продукти, като възглавници, чаршафи, шалтета, килими и лампи. 
Търси търговски представители и дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BORO20180215001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Предприятие за производство и обработка на дървен материал, оборудвано за обработка на 
висококачествен дървен материал от масивно дърво, търси инвеститори за съвместно 
разширяване на пазара и производствените възможности. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca223a5c-199f-4d63-9ab4-d6f75285727e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c433be84-9b05-473b-8665-8881065b1e2a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/446e6951-f850-455e-82c3-7a0d0f358838?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cdcffbd-1615-4786-9e12-65616a01e10c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd2c078c-5466-4655-a328-4a4bb919a989?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fdab88a-b6a6-4bf5-a8ad-bbb4689ed469?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b41c13e-0ed8-4ef1-ace9-6d1454fc6967?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ceedc31b-84d6-4b4c-92e8-4b918e4b0172?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3883cc0f-d7d2-474d-a095-f7c3dbb9c7d8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/75076b8f-c904-42be-b57c-d77041408b4e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57fd8f2b-e318-4d05-bf4b-9a190e83311b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12


3 

 

 
РУМЪНИЯ BORO20170130001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на висококачествено студено пресовано орехово масло, търси търговски 
представители и дистрибутори. 
  
УКРАЙНА BOUA20161118001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Водещ производител на охладителни кули търси търговски посредници, които да създават 
контакти с нови клиенти. 
 
УКРАЙНА BOUA20180214002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на широка гама медни и алуминиеви проводници за електрически цели, търси 
възложители и търговски представители.  
 
УКРАЙНА BOUA20180214006 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на висок клас оборудване за измерване на тегло търси търговски представители и 
дистрибутори.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20180307001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на органичен растителен хумус от зеленчуци търси търговски представители и 
дистрибутори с опит. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20160919001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на съвсем нов продукт на пазара - електрически скутер, търси търговски 
представители и дистрибутори. Предлаганите скутери са лесни за управление, леки са, имат 
отлична стабилност при шофиране и много други предимства. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20170209001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма предлага алтернативното си решение за антибактериални и противогъбични ветеринарни 
антибиотици на базата на сребърни молекули. Продуктите са базирани на патентована 
нанотехнология, като портфолиото включва гелове и кремове за лечение на рани, продукти за 
почистване на външни ушни канали, продукти за превантивна стоматологична помощ, 
дезодоранти за елиминиране на миризми и др.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20160830001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на маси с механизъм за регулиране на височината, което ги прави много по-
ефективни и  приложими за различни цели, търси търговски представители и дистрибутори.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20170209002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на функционално облекло, изработено от влакна, обогатени със сребърни 
молекули, които имат изключителни антибактериални, дезодориращи и антимикотични 
свойства, търси търговски представители и дистрибутори. Продуктите са  предназначени за 
спорт и свободно време.  
 
ЧЕХИЯ   BOCZ20160901001       Виж пълния текст (EN)        _ 
Фирма, специализирана в отглеждане и разработване на нови сортове детелина и фуражни 
култури, търси дистрибутори за разпространение, представяне и предлагане на продукти и 
сортове фуражни растения. Дружеството предлага и създаване на съвместно предприятие.  
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e3c5a1b-359d-452d-88b3-7c39f80e327e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcc6d870-093b-47b4-a055-e0552f06b647?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e13cea49-0049-4621-a0e7-1e1a460ff7e7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba12a6f8-0878-47f7-959b-1d0b4cba8d28?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/981fb767-dab8-4ede-a6e0-fa2e4fda7742?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ded3d2e-0bc9-448b-b195-02af45345115?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0d0eb1d-44ae-4995-97f3-fff875b24bb2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d27e1243-a0d8-42dd-843e-9856aed20c15?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8552d8a-c054-4eec-8077-88011f155d0d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6dc7f23-2bd4-4cb0-8012-59522a45c995?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

