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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 

 
 
АВСТРИЯ BRAT20190711001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнер със своя собствена марка търси шивашка фирма за производство на облекла – 
висша мода, с цел възлагане на изрязване и ушиване на колекциите, които са в малък 
мащаб - около 50 броя всяка една. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190528001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Доставчик на иновативни хибридни защитни чанти търси производител с цел възлагане на 
тяхното производство.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190625001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дизайнер на бижута и аксесоари търси доставчик на материали. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190612001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествени мебели и компоненти от различни материали търси 
партньори, специализирани в предлагане на софтуерни решения за мебелната и 
интериорната промишленост, които да поемат проектирането на определени продукти. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190621001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси подизпълнители, специализирани във висок клас вътрешни довършителни 
работи - подови настилки, облицовки, отопление, климатични и санитарни инсталации, 
интериорни работи с дърво и метал.     
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190709001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на оптоелектронни машини за сортиране в хранително-вкусовата 
промишленост (селскостопански продукти, хранителни продукти, морски дарове и месни 
продукти) търси търговски представители. 
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ГЕРМАНИЯ BRDE20190711001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на палатки с цел възлагане на серийно производство. 
 
ДАНИЯ BRNL20190702001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на бомби за баня (bath bombs). 
 
ИСПАНИЯ BRES20190326001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на протези за коса, които се използват за вграждане на нова 
коса.  
 
КАТАР BRQA20180724001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител и дистрибутор на медицински изделия, търси производители на 
фармацевтични продукти, за да разшири портфолиото си от продукти за дистрибуция на 
пазара в Катар.  
 
ЛИТВА BRLT20190626001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговец на едро, специализиран в козметика, парфюми, тоалетни принадлежности, грижа 
за кожата и косата, търси нови доставчици, за да разшири асортимента на предлаганите от 
него продукти.   
 
ПОЛША BRPL20190510002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на опаковки от хартия, търси производители и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
доставчици на мек и твърд картон. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20190624001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на козметика търси доставчици на натурални базови и етерични масла.  
 

ФРАНЦИЯ BRFR20190722001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Дистрибутор търси производители и доставчици на всякакви видове защитни маски.  

 
ШВЕЦИЯ BRSE20190709001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговец на едро на подаръчни продукти търси доставчици на продукти от екологични и 
натурални материали, за да ги предлага на шведския пазар. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20190625001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на продукти за грижа за косата, грижа тялото и хартиени продукти – салфетки, 
тоалетна хартия, търси нови доставчици на нови продукти. 
 

ЯПОНИЯ BRJP20190624001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на високотехнологично оборудване търси производители на автоматизирани 
системи за електролитно полиране, инструменти за лазерна обработка и технология за 
елипсометрия на изображения. 
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