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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 

 

 
 
БЕЛГИЯ BRBE20180823001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване, производство и продажба на бои и покрития, 
търси търговски представители. Основните продукти на фирмата са метални защитни 
покрития, хидроизолационни покрития, подови и покривни покрития, защитни покрития за 
дърво, бои за пръскане, технически спрейове за масла, антиграфити и почистващи 
препарати.  
 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOBA20171005001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител и преработвател на медицински, ароматни и билкови растения, 
специализиран в производство на етерични масла и хидролати, търси търговски 
посредници представители и търговци на едро. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20181129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма със собствена уеб платформа за продажба на индустриално оборудване, търси 
производители на иновативни продукти и модерни решения за индустрията.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20181108001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на абсорбатори от висок клас и патентована технология търси 
подизпълнители за отделни етапи от производствената верига.  
 
ГЪРЦИЯ BRGR20181102001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибуторска фирма търси доставчици на слънчеви бойлери, отоплителна техника, 
отоплителни помпи, котли, енергоспестяващо оборудване, енергиен мониторинг, 
отоплителни уреди и др.  
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 19 / дата: 15.11.2018 

 

mailto:een@bcci.bg
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-manufacturer-coatings-and-spray-paints-seeks-acquisition-agreement-hungary-bulgaria
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/company-republic-srpska-bosnia-and-herzegovina-producer-organic-essential-oils-and
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/german-purchasing-agency-industrial-equipment-seeks-new-products-their-business-platform
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/suppliers-high-grade-steel-processing-industries-are-sought-manufacturing-agreement
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71fa03e0-8294-414f-a748-4b3b7fd96f78?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИЗРАЕЛ BOIL20171126001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Селскостопанска фирма, специализирана в производство на семе за детелина, 
предназначена за храна на животни, зелено наторяване, като средство за предотвратяване 
на лоши плевели и обогатяване на почвата с азот, търси нови клиенти и търговски 
представители. 
 
ЛИТВА BOLT20171207002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурални каши за деца и бебета търси дистрибутори. Продуктите са 
създаден в партньорство с медицински педиатри и съдържат всички естествени минерали, 
витамини и други ценни хранителни вещества, необходими за децата.  
    

ПОЛША BOPL20181105001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в събиране, обработка и пакетиране на билки - медицински и 
ароматни, търси търговци на едро и дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20171127002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма с развита дистрибуторска мрежа на полския пазар, търси производители на 
иновативни козметични и натурални продукти, създадени за хора с алергични заболявания.  
 
РУМЪНИЯ BORO20161219006 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на пластмасови елементи за промишлеността и пластмасови предмети за 
ежедневна употреба търси подизпълнители. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20171115002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурална козметика търси производители на стъклени опаковки за 
козметика с вместимост от 5 мл до 250 мл. 
 
СЛОВАКИЯ BRSK20171103001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на метални грамове търси доставчик на цинкова сплав за леене под налягане. 
  
СЛОВЕНИЯ BOSI20181029001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в лазерно рязане и лазерно гравиране на много видове 
висококачествени материали  търси възложители на поръчки и търговски представители за 
намиране на нови клиенти.  
 
СЪРБИЯ BRRS20181118001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия на едро с риба и морска храна, търси дистрибутори.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20181022001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на дървени изделия с цел възлагане на поръчка за 
производство на дървени елементи от бял бук със специфични характеристики.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20181018001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага възлагане на поръчка за производство на специални хранилки за птици под 
формата на красив венец с различни видове зърнени храни в картонена опаковка.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20181031001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в продажба и маркетинг на медицински изделия, търси нови 
доставчици на медицински хирургически изделия и други медицински продукти за 
еднократна употреба. 

https://een.ec.europa.eu/partners/competitive-clover-seeds-use-animal-feed-green-manure-mixes-looking-representatives-abroad
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-company-specialised-production-high-quality-organic-porridges-babies-and-small
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-specialized-market-herbs-looking-distribution-partner
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-offering-its-commercial-agency-services-and-distribution-services-cosmetic
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-specialised-plastic-manufacturing-looking-manufacturers-offer-them
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-natural-cosmetics-seeks-packaging-suppliers-under-manufacturing
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-producer-balance-weights-looking-zinc-alloy-supplier-which-must-be-able-do-pressure
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-entrepreneur-producing-laser-cutting-and-engraved-products-different-materials
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/serbian-wholesaler-fish-and-sea-food-seeks-suppliers-through-distribution-agreement
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-subcontractor-wood-working-or-carpentry-europe
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/looking-production-facility-eastern-europe-produce-birdfood-wreaths
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-sme-medical-devices-industry-looking-manufacturers-medical-surgical-home-care-devices
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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