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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 BRBE20181030001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на Xylit  (ксилит), получен от добива на лигнитни въглища.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20170307001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дистрибуция на медицински изделия,  търси нови високо 
иновативни медицински изделия и технологии с цел дистрибуция на германския пазар или 
създаване на съвместно предприятие.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20181107001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на сложни инструменти за машини за тежката промишленост.. 
 
ГЪРЦИЯ BRGR20181205001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на салфетки с цел разширяване на своето портфолио и 
дистрибуция на гръцкия пазар.  
 
ДАНИЯ BODK20181008001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на водещи на пазара машини за издухване на влакна и набор от аксесоари 
за инсталиране на оптични влакна в подземни тръби търси дистрибутори на оптични 
кабелни инсталации. 
 
ПОЛША BOPL20181113002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествен здравословен шоколад без захар търси дистрибутори, 
търговци на едро и търговски агенти. 
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mailto:een@bcci.bg
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-company-looking-suppliers-xylit-wood-fibers-lignite-mine-under-manufacturing
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/german-medical-technology-distribution-company-looking-highly-innovative-medical-technology
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/german-automotive-supplier-seeks-tool-manufacturer
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-company-manufacturing-napkins-looking-producers-napkins-order-enrich-their-portfolio
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-company-seeks-distributors-fibre-optic-cable-installation-industry
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-premium-quality-pro-health-sugar-free-chocolate-looking-distributors
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BOPL20181102001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Доставчик на устройства за глобален високоскоростен достъп до интернет търси търговски 
агенти. 
    

ПОЛША BOPL20181030002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на оригинални дамски чанти от естествени материали търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BRPL20181204001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на строителни материали с цел дистрибуция и 
представителство на полския пазар. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20181129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на 100% биоразградими почистващи средства търси доставчици на 
отработени (отпадъчни) хранителни масла, които да използва в производството на тези 
продукти.  
 
РУМЪНИЯ BORO20181127007 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на селскостопански машини търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BORO20161125004 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Доставчик на абразивни материали и инструменти търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20171129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на различни видове мед търси доставчици на качествен мед, за да отговори 
на нарасналото търсене на пазара.  
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20181127003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на уникално офталмологично лазерно медицинско устройство за лечение на 
пациенти в легнало положение търси дистрибутори и търговски представители. 
 
СЪРБИЯ BORS20181129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на пчеларска техника и оборудване търси дистрибутори.  
 
УНГАРИЯ BOHU20180620001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на иновативни маслоотделители търси дистрибутори и търговски агенти. 
Сепараторите са за почистване на дъждовната вода от замърсявания с масло в райони с 
интензивен трафик, гаражи, станции за обществен транспорт, логистични райони и др. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20181219001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия на едро на мебели, продукти и подаръци за интериорен 
дизайн, търси малка дървообработваща фирма, която работи също и с метални елементи, 
може да произвеждат малки мебели и мебели по поръчка за индивидуални клиенти, когато 
е необходимо.  
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-supplier-devices-global-high-speed-internet-access-looking-commercial-agents-eu
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-unique-handbags-looking-distributors
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-offers-its-trade-representation-and-distribution-services-foreign-partners
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-company-seeks-industrial-partnerscompanies-produce-detergents-made-recycled-food
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=BRPT20181129001
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-supplier-abrasive-materials-and-tools-seeks-distributors-and-agents-bulgaria
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-honey-processing-company-seeks-producers-suppliers-quality-bulk-honey-under
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/producer-unique-fully-integrated-ophthalmic-laser-medical-device-treatment-patients-supine
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/beekeeping-equipment-producer-serbia-looking-distribution-agreement
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-producer-oil-separators-looking-commercial-agents-and-distributors
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=BRSE20181219001
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

