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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 BRDE20190305001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибуторска фирма търси производители на различни видове пяна и нетъкан текстил, 
приложими в мебелната промишленост и в производството на матраци. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180308001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска агенция търси производители на медни кабели.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190304001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага широк спектър от методи, продукти и експертиза в областта на 
предклиничната оценка на твърди орални лекарствени форми и перорални лекарства, 
включително биомолекули, антитела и ензими. Компанията търси лаборатории, 
специализирани в ензимни анализи и услуги за определяне на биологични маркери и 
избрани протеини от човешки биологични материали, с цел осъществяване на съвместни 
бизнес и експертни дейности.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20190304001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага иновативни изкуствени камъни, приложими за декорация в 
строителството. Фирмата търси търговски представители.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20190308001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на мармалади, сладкиши и продукти от мед, търси дистрибутори. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20180719001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествени пластмасови профили, решетки и други продукти, 
подсилени със стъклени влакна, подходящи за животновъдна дейност и корозивни среди, 
като морска вода, химикали и влага, търси дистрибутори и търговски представители.  
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 05 / дата: 03.04.2019 
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ИСПАНИЯ BRES20170609001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в доставки, монтаж и ремонт на електроника за управление на 
яхти и лодки, търси нови продукти и електронни системи за управление на яхти и лодки, с 
цел предлагане на испанския пазар.                                                                                                                                                                                               
  
КАТАР BRQA20190312001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител и износител на промишлени болтове, гайки и шайби търси производител на  
допълващи продукти от сплав и неръждаема стомана. 
 

КОРЕЯ BOKR20181105006 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на иновативни ортопедични медицински продукти търси дистрибутори.  
 

ПОЛША BOPL20190314002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на строителна керамика и напълно органични глинени продукти търси 
дистрибутори. 
 

ПОРТУГАЛИЯ BOPT20190228001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на малки сглобяеми къща търси търговски представители. Вътрешната и 
външната облицовка е от корк, който е екологично чист материал с топло- и 
звукоизолационни качества. Основните конструкции са от дърво.  

РУМЪНИЯ BORO20181221001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на сушени плодове търси дистрибутори.  
 

РУМЪНИЯ BRRO20190308001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на козметика търси производители на опаковки за кремове за лице.  
 

СИНГАПУР BOSG20190304001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма разработва и предлага модерни цифрови решения за гласова комуникация, 
специално предназначени за промишлени (работни) и развлекателни (спортни) дейности, с 
несравнима яснота в комуникацията, работа със свободни ръце и лекота на използване, на 
достъпни цени в полза на работодателите и работниците. Фирмата търси дистрибутори и 
търговски представители. 
 

СЛОВЕНИЯ BOSI20190311001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на иновативна стенна система за сглобяеми къщи на базата на SIP панели 
търси търговски представители.  
 

ФРАНЦИЯ BOFR20181009002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на течни листни торове, произведени от морски водорасли и 
микроелементи, търси търговски представители и дистрибутори. Фирмата предлага също 
разработване на нови формули за нови продукти, които да се произвеждат под марката на 
търговеца. 
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