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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 7 505/515/525/417 

 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180829001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма търси производители на пенополиуретанова пяна с цел сключване на дългосрочно 
споразумение за производство. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180808002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Доставчик на пълен набор от висококачествени хидравлични и пневматични системи и услуги, 
включително маркучи, тръби и тръбопроводи, конструкции на машинни елементи и монтаж на 
модули търси фирми, специализирани в производство на хидравлични цилиндри, монтаж на 
маркучи и огъване на тръби.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180823001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Софтуерна фирма търси бизнес партньори с опит за възлагане на поръчки и услуги.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180301001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Търговска агенция предлага представителство на германския пазар за производители на 
опаковъчни продукти и материали.  
 
ДАНИЯ BRDK20180816001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в дигитален печат, търси печатници, които извършват печат върху 
гофрирана пластмаса, с цел възлагане на поръчки. 
 
ИСПАНИЯ BRES20170404001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма търси доставчици на употребявани мобилни телефон с цел дългосрочно търговско 
сътрудничество. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
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ИСПАНИЯ BRES20180801001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма търси доставчици на дървени пелети.  
 
МАКЕДОНИЯ BRMK20180815001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на машинни части и инструменти търси доставчици на суровини – метални 
материали и метални профили.  
 
ПОЛША BRPL20170811001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител и дистрибутор на минерални торове търси производители на минерални торове с 
цел дистрибуция на полския пазар.  
 
ПОЛША BRPL20180831001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Кооператив със собствена мрежа от търговски обекти търси производители на здравословни и 
органични храни, с цел сключване на споразумение за дистрибуция на полския пазар.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20170224001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в търговия на едро с натурални храни и суперхрани търси производители 
и доставчици на такива продукти в големи количества. 
 
РУСИЯ BRRU20171221028 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в производство и преработка на риба, търси фирма, специализирана в 
уеб дизайн, с цел създаване на фирмен уеб сайт на английски език. 
 
РУСИЯ BRRU20171221026 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в лазерно рязане, щанцоване, огъване, заваряване, прахово боядисване 
на метални повърхности и производство на ламарина, търси доставчици на метален материал за 
металообработка. 
 
ТАЙВАН BBRTW20180704001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в търговия с голям асортимент от продукти за бебета, търси доставчици 
на бебешки продукти, с цел да разшири асортимента си и предлагането на тайванския пазар. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20170920001 Виж пълния текст (EN)    _ 

Производител на продукти за бебета търси производители на шишета за бебета.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20180906002 Виж пълния текст (EN)    _ 

Фирма, специализирана в дизайн и производство на мебели, търси производители на мебели, 
които работят с масивно дърво или фурнир от всякакъв вид дървесина.  
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