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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 заявка „Expression of interest” до нашия имейл адрес или заявете интерес през опцията 
„Request more information”. 

За контакти и повече информация – email: een@bcci.bg  тел. +359 2 811 7 505/515/525/417 

 
 
БЕЛГИЯ BRBE20180719001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на мъжко облекло търси производители на чорапи. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180629001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на британския пазар търси производители на домакински стоки и храни. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180712002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на растителни масла търси доставчици на маслодайни семена. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180712001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на защитно облекло търси производители на кожени ръкавици. 
 
ИЗРАЕЛ BRIL20180712001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дистрибуция и търговия на израелския пазар,  търси производители на 
инструменти за строителство, промишленост и земеделие. 
 
ИЗРАЕЛ BRIL20170122001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор с опит търси производители на газови клапани, газови тръби, газови горелки, 
изолирани медни тръби, газови касети за еднократна и многократна употреба, преносими 
газови печки, газови горелки от бутан и къмпинг аксесоари. 
 
КАТАР BRQA20170821001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици и производители на мастило за флексопечат, разредители и 
разтворители.  
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 13 / дата: 20.08.2018 
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КИТАЙ BRCN20180810001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на сапуни. 
 
ПОЛША BRPL20171206001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на иновативни продукти за отстраняване на варовик от вода, парни 
котли, топлообменници, спрей кондензатори, циркулационни системи за отопление и 
охлаждане, компресори, железни сепаратори, антикорозионни покрития, технически спрейове, 
екологични и  биоразградими продукти за отстраняване и неутрализиране на петролните 
производни от всякакъв вид повърхности. 
  
ПОЛША BRPL20180724001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на полипропиленови и полиетиленови продукти,  търси 
доставчици на отпадъци от производството с код 15.01.02 (пластмасови опаковки) съгласно 
Европейския списък на отпадъците.  
 
УКРАЙНА BRUA20180719001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Украински производител на детски обувки търси производители на качествени подметки за 
обувки.  
 
УНГАРИЯ BOHU20180713001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на нов продукт на пазара (гел за регенерация на кожата) търси дистрибутори и 
търговски представители.  
 
УНГАРИЯ BOHU20170802001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурална козметика за лице и тяло търси производители.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180601001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на висококачествено облекло с цел възлагане на поръчки за 
производство. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180405001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговец на едро и дизайнер на бутилки за многократна употреба от екологично чисти 
материали търси производители, на които да възложи производството им.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20170823001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на химически почистващи продукти и обезмаслители, приложими в  
промишлеността. Продуктите трябва да отговарят на изискванията за опазване на околната 
среда.  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d756498a-8ded-435d-b37b-4dcc91c8eff3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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