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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 изпратете референтния номер на обявата на  een@bcci.bg или заявете Вашия интерес през опцията 
„Request more information”. 

За контакти и повече информация - тел. +359 2 811 7505/515/525 

 
 
БEЛГИЯ BRBE20171010002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Винарна търси доставчици на безалкохолно вино.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20170915001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в рециклиране на цветни метали търси доставчици на вторични 
суровини от цветни метали. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180628001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на малка серия дървени столове с цел възлагане на производство 
по зададени специфични параметри.  
 
ГЪРЦИЯ BRGR20180702001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на обувки и на части за обувки с цел възлагане на производство.  
 
ГЪРЦИЯ BRGR20180525002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на пелети и брикети.  
 
ИРЛАНДИЯ BRIE20170725001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител със собствен дизайн на луксозни детски дрехи търси опитен производител на 
качествено облекло от памук с цел възлагане на производство. (В пълния текст са приложени 
снимки.) 
 
ИТАЛИЯ BRIT20180518001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на части и полуготови дървени опаковки. (В пълния текст са приложени 
снимки.) 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 09 / дата: 09.07.2018 

 

mailto:een@bcci.bg
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34397047-2798-4c6b-a82f-dae12c60c985?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/0eb1ea67-89a7-4df8-b4f2-e456364aaa5d?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/c89bde57-4d58-4dd6-820e-40d44826f44d?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/0b8af742-7ef2-44ac-8620-e0111f0e8a3f?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/20786f24-af6e-4ec0-aa97-639b33b590dc?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/d74fb699-06dd-4022-a039-836be0615231?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/233f312a-a5d1-4dec-ad2b-adf33b27f1c4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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КИТАЙ BRCN20180419001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на етерични и базови масла.   
 
ПОЛША BRPL20170713001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на натурални подправки без добавки, които да не бъдат в смесен 
вид. 
 
ПОЛША BRPL20170118001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси автоматизирани системи за паркиране с цел възлагане на договор за производство. 
(В пълния текст са приложени снимки.) 
 
ПОЛША BRPL20180629002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на продукти за подобряване на качеството на въздуха в затворени 
помещения. 
 
ПОЛША BRPL20161010003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси доставчици на нови хранителни продукти за полския пазар.  
 
ПОЛША BRPL20161021001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия с кабели и допълнително електрическо оборудване, предлага 
да представлява производители от други страни на полския пазар. (В пълния текст са приложени 
снимки.) 
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20180629001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на чанти с цел възлагане на производство със специфични параметри. 
(В пълния текст са приложени снимки.)  
 
РУМЪНИЯ BRRO20160510002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на гофрирани тръби търси доставчици на рециклиран полиетилен с висока 
плътност и полипропилен.  
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20180608001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси дистрибутори на иновативен текстил подходящ за пациенти с атопичен дерматит. (В 
пълния текст са приложени снимки.) 
  
ФРАНЦИЯ BRFR20180516001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на обувки.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180703001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на неопренови екипировки за водни спортове. 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58ba0a76-3801-4933-a8c3-65285294b1e4?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/31897611-2002-4380-8018-69f6833ed311?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/1f371e8e-a8dd-4cb2-b1c2-339832017106?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/66b7a868-78d9-4ef7-8846-e6a4ad86ecdd?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/548753ee-9794-4a5f-b47c-b6dd2bdcff77?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/7f90387d-4adb-4b87-a604-591c50ad9f1f?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/a956fa64-5962-47cc-ae64-b1e6dc49feea?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/1845abcb-79b6-4564-b047-dac1ef5a07ae?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/94e619e9-b90a-4e7a-99d1-673c18ce7425?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/f0949465-ed54-4b2a-ac8a-7a5942ea9a4c?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/7d033f4b-52bc-4e27-aa9a-cc648ac2a9a6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

