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БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 22 
 

  

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, попълнете Онлайн формата посочена по долу.  
За контакти и повече информация - тел. 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net 

 
ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ КЪМ ДАДЕНА ОФЕРТА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА 

СЛЕДНАТА ОНЛАЙН ФОРМА: 
https://goo.gl/uMwdEJ 

 
 
АВСТРИЯ BOAT20151109002 Вижпълниятекст (EN)  
Mеждународна консултантска фирма предлага лицензирани методи за управление на 
таланта, стреса и ресурсите. Те са фокусирани върху осигуряването на физическа и 
умствена работоспособност на мениджъри и ключови служители. Австрийската 
компания търси партньори, които биха искали да станат лицензианти на този метод. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20151020001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма за транспорт и логистика, специализирана в международна спедиция с 
камиони, търси подобнифирми засключване на споразумение за услуги и 
подизпълнение.  
 
БЕЛГИЯ BOBE20151112001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирмата предлага иновативен софтуер за управление на електронна поща, който 
помага на фирмите да се справят с всички проблеми, свързани с електронната поща, 
като задачи от непрочетени имейли, препълнена пощенска кутия, загуба на имейли, 
неструктурирана класификация в пощенската кутия, и т.н. Фирмата търси 
дистрибутори и лицензианти. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20151112002 Вижпълниятекст (EN)  
Производител на оборудванезабутилиранетърситърговскипредставители. Фирмата 

https://goo.gl/uMwdEJ
https://goo.gl/uMwdEJ
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3775e901-75ac-4354-bbbd-b4353780df48
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/323b4964-1756-45f2-8756-0fc048c45532
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1faaf36-7773-4f34-92c5-255789b4bdcf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40b1918c-55cb-4b21-a0b7-19086a664f63
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произвежда машини за бутилиране на течности, машини за запечатване на бутилки и 
буркани, транспортьори и буферни системи. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20151013001 Вижпълниятекст (EN)  
Производител на електро-механични автономни смазки и аксесоари за вятърно-
енергийната промишленост (производители и оператори на вятърни турбини), търси 
дистрибутори. Продуктитеспособстват за намаляване на разходите за поддръжка. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151007004 Вижпълниятекст (EN)  
Производител на функционални храни и хранителни добавки търси дистрибутори и 
търговски представители. Тези продукти са предназначени за подобряване на 
физическото състояние и спортната активност.  
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151007003 Вижпълниятекст (EN)  
Производител на бельо, бански костюми и спортно фитнес облекло с иновативен 
дизайн  според най-новите модни тенденции, търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151201003 Вижпълниятекст (EN)  
Производител на първокласни освежители за въздух и стик дифузери търси търговски 
представители и дистрибутори. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151007002 Вижпълниятекст (EN)  
Производител на ръчно изработени бижута от рога и кожа от едър рогат добитък, 
търси търговски представители и търговци на аксесоари за жени. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151130002 Вижпълниятекст (EN) 
Консултантска фирма, разработила софтуер за управление на ИТ системи с акцент 
върху интегрирането, изпълнението и миграцията на BMCSoftwareRemedyIT системи за 
управлениеи ServiceNowсистеми за управление, търси ИТ консултантски фирми, които 
да работят за британски ИТ проекти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151130001 Вижпълниятекст (EN) 
Разработчик на игри, специализиран в разработването на ролевите игри(RPG), онлайн 
базирани и конзолни игри, търси установени разработчици на игри и дизайнери в тази 
сфера, за да им възложи програмиране на игри и 3D проектантски услуги. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151130003 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на бебешки идетски продукти, предназначени за облекчаване 
напрежението от родителството, търси дистрибутори.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150915001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в посредническите услуги,желае да сключи споразумение за 
дистрибуция с доставчици на злато. Всички доставчици ще бъдат задължени да 
издават гаранция за изпълнение. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151117006 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на завеси за еднократна употреба, използвани предимно в сектора на 
здравеопазването, търси дистрибутори. Завесите са бърза и хигиенична алтернатива 
на традиционните завеси за кабини за уединение в болници и здравни центрове. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b6054de-ca05-4983-a226-2d08b37bb1a2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efb07e56-f250-434e-be02-9cd0bbefb6e4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d8198d4d-69c8-4712-bde9-a13a6e00246e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88954724-33da-42c3-835e-b1a23fba6cf9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa7504f2-63da-4728-8de9-bd9e88c24308
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e880fffe-f187-4a2f-a8fc-4aa481602640
file:///D:\My%20Documents\EEN\BCD\een.ec.europa.eu\tools\services\PRO\Profile\Detail\39f2f127-bdac-4801-a15a-063f385b6954
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/21b6d21f-280f-47f0-af4f-69025a1b0017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/971385e4-9832-4b11-b185-76cabe5e3729
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30117d7b-051e-4772-8b3a-439237b550d3
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150513007 Вижпълниятекст (EN) 
Търговец на широка гама от специални пакети с подправки търси дистрибутори и 
търговски представители. Всеки комплект съдържа списък за пазаруване, лесни за 
следване рецепти и пакети с всички подправки.  
 
 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151117004 Вижпълниятекст (EN) 
Логистична фирма предлага собствена ефективна платформа за управление на 
колетни пратки. Потребителите на услугата могат значително да оптимизират 
процесите и ефективността на тези услуги, както и да намалят оперативните разходи. 
Фирмата търси дистрибутори и търговски представители, както и крайни клиенти.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151201006 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в доставката на суровини, смесване, производство и 
пакетиране на чай, търси търговски представители и дистрибутори. Фирмата предлага 
чайове подбрани от една единствена територия и натурални съставки с високо 
качество, билки и подправкиза  комбиниране с чая. Те могат да създадат уникални 
поръчкови смеси чай, подходящи за други фирми - от изключителни подаръци до 
опаковки на едро. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151126002 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на отопляеми, водоустойчиви и вандалоустойчивишкафове за закрито и 
открито за съхранение на всички водещи марки и моделидефибрилатори търси 
дистрибутори. Всеки шкаф може да бъде напълно персонализиран и предоставя 
сигурно съхранениес контрол на  температуратана това животоспасяващо медицинско 
оборудване, като в същото време позволява лесен достъп на обществеността в случай 
на извънредна ситуация. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151120004 Вижпълниятекст (EN) 
Доставчик на бизнес интелигентни системи предлага мащабниоблачни платформи, 
използващи усъвършенствани и водещи инструменти за управление на данни за бизнес 
анализ, включително BI стратегия и пътна карта, отчитанекачеството на данните за 
анализ, миграция на данни къмERP системи, единен изглед на анализ на клиентите, 
BIGDATA, CharityAnalytics, BuildingPOC  в AmazonWebServices. Фирмата търси партньори 
за сключване на споразумение за предоставяне на тези услуги. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151202003 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на чанти от тартан(шотландско хасе) търси дистрибутори. Чантите са 
направени от 100% вълна - тартан в съчетание с естествена кожа 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151120001 Вижпълниятекст (EN) 
Производителна устройства за контрол на климатични системи, предназначени да 
намалят потреблението на енергия, търси дистрибутори. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151117007 Вижпълниятекст (EN) 
Производител и доставчик на стандартен и специализиран активен въглен, 
включително широка гама от въглища, кокосови черупки, дървени въглища, 
импрегнирани въглища и свързаните с тях услуги, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151125001 Вижпълниятекст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b49cdaf-c512-4c4d-a80e-4d6f4bc439fd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/24184c23-b6c1-4b1d-939e-699fbc54c619
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec7584db-2ae3-43b9-a8c9-ce4a37a85697
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f581bbca-bf25-46f3-83e3-fc6534c3c83d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18d97818-eb2b-442f-aad4-20add4e660c5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e8ef61e-8827-48db-9577-32b61e207ea2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5468df11-911b-4265-a791-39699773bd01
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91a0c7e7-0ba9-40f1-8a89-4161331a8ac6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c269317e-a907-48a1-b3e2-4bc375bf5734
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Доставчик на  широка гамауникални многофункционални модулни системи като 
багажници за ски, сноуборд, обувки, прилежащи съоръжения и екипировка като каски, 
облекло и т.н., търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151201001 Вижпълниятекст (EN) 
Дистрибутор на нов вид пясъчна пастелна хартия, търси дистрибутори на арт 
материали, които да продават този продукт.  
 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151126001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на висококачествени хранителни блокчетаот различни семена, сушени 
плодове и други качествени храни, търси дистрибутори и търговски представители.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151124001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, разработила иновативен начин за ранно изучаване на втори език чрез игра, 
търси дистрибутори от онлайн обучителния сектор.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151203002 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на иновативни охлаждащи продукти, търси дистрибутори и търговски 
представители за иновативен охлаждащ спрей за жени в менопауза, който премахва 
горещите вълни и прекомерното изпотяване, както и охлаждащ спрей за 
възстановяване от слънчеви изгаряния и ухапване от насекоми.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151204001 Вижпълниятекст (EN) 
Технологична фирма, която проектира и произвежда широка гама от тензометри за 
различни сектори, търси дистрибутори.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151125003 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма с голям опит в консултирането на фирми за навлизане на бразилския и 
латиноамериканския пазар, търси партньори за сключване на споразумение за 
предоставяне на тези услуги.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151118001 Вижпълниятекст (EN) 
Консултантска фирма в сферата на възобновяемата енергия и производствените 
сектори, предлага своите подизпълнителски услуги за разработване на бизнес 
стратегии в сферата на инженеринга и търговското моделиране.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20151125001 Вижпълниятекст (EN)  
Производител на спортни продукти с фокус върху аксесоарите за скално катерене, 
търси търговски представители и дистрибутори.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20150817001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, специализирана в предоставяне на услуги в сферата на въздушните снимки и 
филми чрез октокоптер, търси търговски представители за предоставяне на тези 
услуги в други страни.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20151209001 Вижпълниятекст (EN)  
Производител на храна, като рафинирано месо, търси търговски представители и 
дистрибутори. Продуктите са пакетирани и годни за продажба в търговски обекти на 
едро и дребно или гастрономски магазини.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20151012001 Вижпълниятекст (EN)  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eebd7b67-57ed-4f7a-b485-7dbc20c602e3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61c3340d-cca6-4166-b0eb-adb969de89aa
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30eda570-4dbe-4a86-b8b4-b6f9fde7bb4a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afa33cc8-3044-460d-b131-b977f99d0c80
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3784b02-03e2-4af4-b215-be10ff6f5cfe
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d5c3c89-2e92-4809-8744-de68a4a04b70
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c7519eb3-b3bf-4c08-b826-f75c9f4fd4ad
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5069f3f1-38dc-4b45-be13-6bff90a2ba39
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb32872c-b096-4ef6-b7ce-b171d9f95d97
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bbed801-dae4-452a-81ad-cb88c18dc2a4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf0c64da-9eae-4f73-b3ed-140d56b56da1
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Опитен дизайнерна електронен хардуер, FPGA дизайн (програмируема логическа 
матрица) и вграден софтуер предлага своите проектантски услуги за приложение в 
промишлени машини, медицински изделия с ултразвукови изследвания, лазерни 
контролери, обработка на изображения и т.н. Фирмата  търси търговски представители 
и предлага споразумение за услуги и производствено споразумение. 
ГЕРМАНИЯ BODE20151204001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, ангажирана с осигуряването на качеството за хранително-вкусовата 
промишленост предлага валидиране на термични процеси за реторти, пастьоризатори, 
готварски единици и камери. Фирмата търси дългосрочни споразумения за техническо 
сътрудничество / споразумения за услуги с партньори от хранително-вкусовата 
промишленост. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20151118001 Вижпълниятекст (EN)  
Институт, разработил иновативен гранулиран и калциран материал за филтриране на 
вода, търси производителиза производство на този филтърен материал.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20141229001 Вижпълниятекст (EN)  
Производител на черни мастербачи, базирани на полиетилентерефталат, 
полибутилентерефталат, полиамид, полипропилен и полиолефин с различно качество, 
предлага продуктите си на производители на полиестерни фибри и пълнители.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20151207002 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, активна в сферата на разработването, производството и продажбата на плажни 
кошници, търси подизпълнител за производството на дървените части (от лиственица 
или ироко) за този продукт.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20151123001 Вижпълниятекст (EN)  
Търговска мрежа за наемане на коли  търси специализирани франчайзери.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20151118001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, специализирана в производство на търговски фризери и охладители за храни и 
напитки, търси дистрибутори.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20151201001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, специализирана в отглеждане и производство на иновативни първокласни 
деликатесни продукти от охлюви ХеликсАсперса, търси дистрибутори.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20150408001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, специализирана в областта на торовете, растителната защита, различни 
почвени добавки и други вещества, които увеличават растежа и подобряват здравето 
на растенията, предлага естествено вкорененбиостимулант, който съдържа бактерии 
за насърчаване растежа на растенията в органичен субстрат.Фирмататърси търговски 
представители и дистрибутори, работещи с торове, подобрители на почвата или био-
стимуланти. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20151202001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, специализирана в производство и търговия с натурална козметика търси 
търговски представители и дистрибутори. Фирмата произвежда широка гама от 
продукти, използвайки естествени съставки от растителни екстракти, лечебни 
растения, зехтин и алое вера. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d9ee0c7-89d1-41f1-916d-28c58a6c2a92
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2ac1d88-f6d6-4818-b949-69ccc23a9e6d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2ac1d88-f6d6-4818-b949-69ccc23a9e6d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/025092a1-a8c4-4563-a5ca-568533d95579
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c05d86d-4c66-4674-8bf6-70f3de5c061b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1851dd71-f74d-49fe-9f67-0075e8feaa1f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b60a05c2-f4b9-4488-bff7-1ebd0d0f84f8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2245effb-0d46-4ed2-848e-2d6b3fd3b91c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/967f204b-7360-4bfa-8d5d-49f22be4714f
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ГЪРЦИЯ BOGR20151106002 Вижпълниятекст (EN)  
ИТ фирмапредлага софтуер за управление на система за събиране на дългове. 
Системата е лесен и ефективен инструмент, който работисамостоятелно или в 
сътрудничество с други софтуерни системи (като ERPs). Инструментът е лесно 
приспособим, дори и от чуждестранни експерти и е успешно приложен на гръцкия 
пазар. Гръцката фирма търси търговски представители и дистрибуртори. 
 
ГЪРЦИЯ BRGR20151027001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма с опит в производство, търговия и износ на подправки, търси производители с 
голям производствен капацитет на високо качествени здравословни храни като сосове, 
пюрета, супи, десерти и др., на които да възложи производство на тези продукти. 
 
ДАНИЯ BRDK20151208001 Вижпълниятекст (EN)  
Иновативен интернет магазин за мъжки ризи по индивидуална поръчка търси шивашки 
фирми, които приемат такъв тип поръчки, могат да доставят продуктите с търсеното 
качество и в рамките на петдневен срок.  
 
ИЗРАЕЛ BRIL20151126001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма е разработила терапевтичен бързоабсорбиращ се крем, обогатен с растителни 
екстракти и овлажняващи съставки, подходящи за суха кожа. Фирмата търси 
европейски производители, които да произвеждат този крем в съответствие с 
изискванията за високо качество и добра цена.  
 
ИРЛАНДИЯ BOIE20151203001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на органични торове, базирани на водорасли, търси търговски 
представители и дистрибутори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20151130004 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на тъкани предлага широка гама от консултантски услуги за 
производство на нови платове и преждаза тъкане на партньори, които се нуждаят от 
технологична помощ на базата на подизпълнителско споразумение или споразумение 
за услуги.  
 
ИСПАНИЯ BOES20150316001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма от развлекателния сектор предлага своите услуги като търговски агент за 
отворени и затворени продуктови пакети, включващи резервации за курсове по голф и 
препоръки, трансфери, хотели, туристически обиколки за групи и т.н. 
 
ИСПАНИЯ BOES20151106001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в производство на продукти за хидротерапия и фасети като 
батерии и смесители, колони за душове, душ глави и т.н., търси дистрибутори, 
вносители, складове и търговски представители.  
 
ИСПАНИЯ BOES20151214008 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма от селскостопанския сектор, специализирана в производство на вкусни и 
здравословни специализирани гурме продукти, произведени чрез дълбоко 
замразяване, търси дистрибутори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20151118004 Вижпълниятекст (EN) 
Водещ износител на замразени пелагични риби от Северна Испания търси 
дистрибутори.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef53e23a-ebda-4884-8733-58733fcbbcc8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91add642-ff9e-4897-a135-d7c9ca0d93ce
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc4fb5cf-b27c-4a58-926f-540e7dd19a62
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0488a94-6dd7-49a6-8b70-a6a6d4555747
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bdce6f0-91b0-4440-82fc-2d2453c2549c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4dd653ff-1456-4ab6-b929-02b36df60c66
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/f55604e6-57bd-4a64-8dd2-80a04b85e1e9http:/een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f55604e6-57bd-4a64-8dd2-80a04b85e1e9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2278eb5-fcb4-4d4d-a505-8cd9da808374
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53407fb9-f38d-4037-a8ea-bcff82f6e1c9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b07ad43-0772-4654-94f3-7117282437a8
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ИТАЛИЯ BOIT20150929001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма за производството и търговия на нехранителни доставки за хотели, ресторанти 
и кетъринг фирми търси дистрибутори. Фирмата предлага богат избор от продукти за 
еднократна употреба, като подложки, сламки, шишчета, поставки за прибори за 
хранене, аксесоари  за нееднократна употреба, като кошници, мелници за черен пипер 
и сол, инструменти за бармани, картончета с места и обслужващи аксесоари. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20151110001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на консервирани рибни продукти с високо качество търси дистрибутори 
и търговски представители от хранителния сектор.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20151106001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в професионални преводачески услуги за промишлеността с 
фокус върху технически, правни, уеб, търговски и рекламни преводи, желае да 
сключи споразумения за услуги с международни фирми и асоциации, навлизащи на 
италианския пазар.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20150807001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, разработила нова методология за обработка на камъни от лава чрез нови 
технологии, търси търговци на едро, вносители и дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20151203003 Вижпълниятекст (EN) 
ИТ фирма, разработила платформа, използваща мобилна увеличена реалност за 
обучение и онлайн помощ на работници, търси дистрибутори, работещи с 
производители на сложни машини, изискващи постояна поддръжка. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20151202002 Вижпълниятекст (EN) 
Производителна иновативнаинтегриранасистемазаизсушаване 
наутайкаототпадъчниводи, търси търговски представители.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20151113002 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на вентилатори и свързани компоненти търси дистрибутори. Освен това 
фирмата предлага своите услуги като подизпълнител и предлага специфични 
инженерингови услуги. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20151111001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на стелажи, палети, мецанини и стълби за промишлени складове, търси 
дистрибутори.   
 
ИТАЛИЯ BOIT20151019001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на дрехи, предлага нова марка детски парти дрехи с високо внимание 
към детайлите. Фирмата търси дистрибутори и търговски представители за навлизане 
на нови пазари.  
 
КАНАДА BOCA20151110001 Вижпълниятекст (EN) 
Инженерингова фирма, създала индуцирана противоземетръсна система за фракинг 
операции в петролната индустрия, търси дистрибутори и търговски представители.  
 
КАНАДА BOCA20151111001 Вижпълниятекст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee9323c4-8b39-4b46-a125-2b9a311429ff
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2035c68-28dd-4625-b8ef-d3f7d36c3719
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee9323c4-8b39-4b46-a125-2b9a311429ff
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/67d1815b-e2c5-4ff5-8972-5295a0543bce
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/14bd2c40-a2bf-4557-b40f-03b2be4ca5c7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2915954-94fc-402e-81b6-7443c882c31e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7490669c-bbe3-4477-ba2f-794690e95a7e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fc35bdf-fa6a-4b3e-8b2a-cf911e0abb16
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d99f868a-8258-48db-8a6e-53321fa792a8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65fcd935-6af0-4cbd-92ce-eedba326d2e9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9309fab0-64de-4d36-90f4-97b4dc74d465
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Доставчик на кабели, консумативи за предварително окабеляване, продукти за 
домашно кино, сателитни и телефонни инсталации, търси дистрибутори и търговски 
агенти.  
 
ЛИТВА BOLT20151201001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в производство на оборудване за хранителната индустрия, 
търси търговски представители и дистрибутори.  
 
ЛИТВА BRLT20151210001 Вижпълниятекст (EN) 
Селскостопанска фирма, специализирана вотглеждане на земеделски култури и 
животновъдство, търси метод или ноу-хау за създаване на готов продукт от естествен 
серпентинит (магнезиев хидросиликат).  
 
МАЛТА BOMT20151127001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в доставка на широка гама от софтуерни продукти, 
фокусирани върху решения за сигурността, търси дистрибутори от ИКТ сектора.  
 
МАЛТА BOMT20151020001 Вижпълниятекст (EN) 
Софтуерна фирма търси партньори за популяризиране и дистрибутиране на гъвкав и 
лесен за използване счетоводен софтуер за малък бизнес.  
 
МАЛТА BOMT20150917001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, разработила система за мониторинг на данни в реално време, позволяваща 
създаване, модифициране и управление на данните между отделни приложения и 
системи, търси партньори за придобиване на лиценз.  
 
ПОЛША BRPL20151017001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, работеща в сферата на храните за животни, торовете и селскостопанските 
препарати, желае да бъде дистрибутор нафуражи(премикси, допълнителни 
смеси,концентрати, готови заупотребасмеси), торове (листни, почвени, 
кристални,течни)иселскостопански химикали. Фирматасе интересува и отзакупуване 
насъответнителицензиза производство нафуражи ихимически продукти. 
 
ПОЛША BOPL20151104001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма с опит в производството на хигиенни продукти за всички сектори на 
хранителната индустрия търси партньори, желаещи да подобрят поддръжката на 
хигиената в своите производствени съоръжения. Фирмата търси и търговски 
представители за популяризиране на продуктите и разширяване на своето клиентско 
портфолио.  
 
ПОЛША BOPL20151112002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в почистване със сух лед, търси партньори за сключване на 
споразумение за услуги и за подизпълнителска дейност.  
 
ПОЛША BOPL20151105002 Вижпълниятекст (EN) 
Консорциум, специализиран веко строителство, предлага своето ноу-хау и услуги в 
разработване на енергийно-ефективни и пасивни еко сгради, направени от 100% 
рециклиращи се материали и отговарящи на стандартите NF40 и NF15. Консорциумът 
търси търговски представители или архитекти на сгради.  
 
ПОЛША BOPL20151104005 Вижпълниятекст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01f27873-3d2a-4926-8d47-2220a2693597
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/686fb226-516d-45ca-8f72-4b758dcdaecb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b63af6d-b9f1-44ac-9e1b-1f024479b445
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2d02d92-baa3-47c3-9931-532b2d59959b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/56604adb-428c-402d-b641-d9d7455882f1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5747da5-a063-43c3-8d21-f76f99dd6cbc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9120c8b-520a-4c7a-9990-bfc50202559c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71463167-1c52-4b43-a41e-9fe7fc6aea48
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/919dd9bd-0ee9-4fc0-8dfc-c38d7dea6fbd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7042f1fe-6e16-46ee-9a0e-c9b799956894
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Фирма с опит в проектиране и производство на промоционалниматериали, предлага 
своите подизпълнителски услуги на фирми от рекламния сектор.  
 
ПОЛША BRPL20151120001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в търговия с бързооборотни стоки, предлага услугите си като 
дистрибутор на почистващи препарати за бита и козметични продукти за грижа за 
тялото.  
 
 
ПОЛША BOPL20151120003 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в проектиране и производство на водолазно оборудване – 
неопренови костюми за деца и възрастни, търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20151027001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в подкрепа на проекти, свързани с експериментална физика за 
хардуерния и софтуерния сектор, търси партньори за сключване на споразумение за 
услуги с цел производство на комплексни електронни системи според изискването на 
партньора.  
 
ПОЛША BOPL20151110001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в професионално монтиране на промишлени конструкции, 
предлага услугите си като подизпълнител на чуждестранни фирми, работещи по 
строителни и инженерни проекти.  
 
ПОЛША BOPL20151208003 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на уникален вид сгъваеми плавници, направени от 
високотехнически материали за военни и  професионални водолази и водолази-
аматори, търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20151110002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в мобилно програмиране, бекенд програмиране, както и в 
работа с платформите Beacons, Smartwatchesи Xamarin,  предлага услугите си на 
фирми чрез аутсорсинг, подизпълнение или споразумение за услуги. 
 
ПОЛША BOPL20151207006 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на дървени мебели за частни домакинства или обществени 
сгради, търси дистрибутори и търговски представители. 
 
ПОЛША BOPL20151118001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, активна в сферата на бързооборотните стоки, търси бизнес партньори, 
заинтересовани от поръчка на домашни препарати, козметика, хигиенни продукти на 
добре познати производители.  
 
ПОЛША BRPL20151209003 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в производството на хавлиени кърпи, предлага услугите си 
като дистрибутор. Фирмата търси производители на домашен текстил за 
разнообразяване на портфолиото си.  
 
ПОЛША BOPL20151114001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в сферата на пластмасовите опаковки (капачки за бутилки за 
вода, буркани, ръчни водни помпи и др.) и обработката на пластмаса, търси 

file:///C:\Users\villy\AppData\Local\Temp\een.ec.europa.eu\tools\services\PRO\Profile\Detail\bde8dece-3ad0-49d0-820f-bdbdd2fea90c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7f651f8-ca3d-476f-a17d-35cec8eeec37
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74fea3f3-28c6-4450-beab-3c653d142c3a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ae80dd3-af83-4e69-b6fa-47344f46727a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc0e4c48-9716-4dd5-bcda-4e5f742c64e4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/633b14d9-cc7b-4371-9191-59ab045db55c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9309625-a2a5-4f87-bd7f-5d1cae7ee1d1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a5836fc-8ba6-49d8-90c9-c5a77f5cd526
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d701a85-2e07-4919-81c6-5450721a89f3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee4e27ea-6590-4841-b92a-abec756ac634
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дистрибутори.  

 
ПОЛША BRPL20151117001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в обработка на пластмаса, производството на пластмасови 
опаковки и дистрибуция, предлага услугите си като търговски представител на 
производители на пластмасови капачки за бутилки, продукти за доставка на вода, 
диспенсери, водни помпи и пластмасови купи.  
 
 
РУМЪНИЯ BORO20151030003 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма с опит в производството на декорация за външни и вътрешни пространства като 
молове, хипермаркети, панаири и изложения, търси партньори за производствено 
споразумение. 
 
РУМЪНИЯ BORO20151106002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, работеща на пазара за осветителните тела, предлага лицензирано LED 
осветление и търси дистрибутори, като предлага богато портфолио от продукти с 
вътрешно и външно приложение.  
 
РУМЪНИЯ BORO20151015001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в средно и нисковолтажно електрическо оборудване, търси 
дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BORO20151002002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма с опит в производството и дистрибуцията на оборудване за пекарни, 
сладкарници или ресторанти, търси търговски агенти и дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BORO20151016001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на плодови сокове и екстракти от морски зърнастец и боровинки, търси 
дистрибутори на натурални продукти. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20150904002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, дистрибутор на заваръчни и режещи машини и оборудване, търси 
производители на заваръчни уреди, плазмени режещи машини, CNC машини и 
цялостно оборудване за заваряване и рязане. 
 
РУМЪНИЯ BORO20151203003 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на продукти с нискоенергийна електромагнитна радиация за 
неинвазивно изучаване на живи тъкани, търси търговски представители.  
 
РУСИЯ BRRU20151120001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в търговията с оборудване за пекарни, търси производител на 
такова оборудване за сключване на дистрибуторско споразумение. 
 
РУСИЯ BRRU20151123001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на оборудване за производство на електрическа енергия 
(постояннотокови табла, автоматични шкафове за контрол, контролни шкафове за 
разпределение, защитни връзки, зарядни за батерии), търси доставчици на такова 
оборудване и компоненти за производствено или дистрибуционно споразумение.  
 
РУСИЯ BRRU20151123001 Вижпълниятекст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1774765e-4742-4ce6-8f29-790fef0782c5
file:///D:\My%20Documents\EEN\BCD\een.ec.europa.eu\tools\services\PRO\Profile\Detail\1fcb6e7d-4fc9-4cb6-9cf2-b932c984ad4f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9efcbdc8-10ff-4c81-8e20-8ca00e115652
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e91bfc95-a107-4982-b7b8-9ce68d077c91
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09d9db52-03ab-44f8-bd69-df54b98481d7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76037060-8f3a-439a-8d70-d0d7c46c10ce
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6554fde3-afd0-4241-84b2-2bd310cd49a2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0684d74b-c735-476b-a384-c91597d42aaa
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b51b9e97-0624-4eee-9acd-000d960e8907
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0cf69c1-92fe-4804-aa43-6ceb39866674
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e534619-ee80-4edc-84fe-2d158856e358
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Производител на широка гама от мебели за кухни, складове, спални, търси 
производители на мебелни сглобки в рамките на производствено споразумение.  
 
РУСИЯ BRRU20151206002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в продажба и инсталиране на всички видове покрития, 
включително декоративни, топлоустойчиви и ултравиолетови защитни покрития за 
прозорци, търси доставчици на подобни защитни филми.  
 
РУСИЯ BRRU20151206003 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в производството на лекарства и биологично активни добавки, 
търси производители и доставчици на медицински билки.  
 
РУСИЯ BRRU20151201001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, специализирана в продажбата на строителни материали, търси производители 
на галванизирана стомана и метални ролки. 

 

 
РУСИЯ BORU20151126004 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на висококачествени детски плетени облекла от лен и памук 
(панталони, пуловери, чорапогащници, суитчъри, рокли и др.), търси дистрибутори.  
 
СИНГАПУР BOSG20151201001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на снаксове от ядки търси дистрибутори.  
 
СЪРБИЯ BORS20151104001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в производството на какаов крем и вафли, търси 
диситрубутори и търговски агенти.  
 
СЪРБИЯ BORS20150630001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на брикети и пелети от биомаса и отпадъчно дърво, търси 
търговски представители и дистрибутори.  
 
СЪРБИЯ BRRS20150710002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в производство, пакетиране и търговията с мед, търси 
доставчици и производители на мед.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20151104006 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в офсетов и дигитален печат на брошури, дневници, каталози, 
картонени чанти и календари, търси дистрибутори.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20150512001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в дизайн и производство на декоративни аксесоари като 
подноси за кафе, маси, стенни аксесоари, вази, свещници и т.н., както и градински 
мебели, фрезовани мостове и градинско осветление, търси дистрибутори.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20151014006 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, активна в сферата на научните изследвания с медицински уреди като катетри, 
импланти, форцепси за биопсия, интензивни легла за избягване на рани от залежаване 
и използваща топлинни камери за диагностика на някои болести, търси партньори за 
реципрочно производство. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150416003 Вижпълниятекст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da3fb928-49e1-4c8b-ac8f-cf8014943e06
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bec8db2e-2cef-4c32-8565-e27880f4a8b6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b07f11c-3f86-4371-a3dd-e791dd396623
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/abbe6325-926a-4ceb-a91d-673460f87ff1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b853afae-e187-4a5c-ab82-8cff2915290d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f191d783-eeb2-450e-928b-e69a850d9864
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbb4aab1-a945-4a8f-a001-a461a51ca336
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7d3fcd5-653e-4b9f-a717-8c51d96a93a2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/477dba1b-dd9c-49f1-bdb5-41a3bfe71aac
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2705faad-c294-4c07-a16a-b7df08061bac
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69fd78db-938f-4b10-bf91-e0f0d1fe4f2a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3662d91f-28a1-4df6-be6f-e7d95afdb547
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Фирма, специализирана в производство на полуготови продукти, суровини и 
производствени персонализирани автомобилни части по поръчка, предлага услугите си 
като подизпълнител и предлага своя свободен производствен капацитет.  
 
ТУРЦИЯ BRTR20151116001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в производство на продукти за хардуерната индустрия като 
промишлени болтове, самонавиващи се болтове, гайки, пластмасови и метални 
клипсове, скоби и др., предлага услугите си като дистрибутор на турския пазар.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20150410002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на автоматични кабини и врати за асансьори, предлага услугите 
си като подизпълнител.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20150702001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в производството на пожарогасителни платформи, товарни 
платформи, ножични платформи, платформи-ремаркета и самоходни платформи, 
търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151105002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, произвеждаща софтуер за промишлеността и най-вече за текстилната и 
автомобилната индустрия, търси дистрибутори, както и партньори за подизпълнение и 
аутсорсинг.  
 
ТУРЦИЯ BRTR20151120001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, подизпълнител на топ производители на дрехи, разработва нова спортна 
екипировка и търси производители и доставчици на бързосъхнещи фибри. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151030001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, работеща в сферата на дизайна и произвдството на специални машини, 
арматури и контролни апарати за автомобилния и логистичния сектор, предлага своите 
патентовани продукти чрез лицензионно споразумение, дистрибуционно или търговско 
споразумение.  
 
ТУРЦИЯ BRTR20151104001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на фуражни, тревни, зърнени и зеленчукови семена, предлага 
услугите си като дистрибутор/търговски представител на производители на семена.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20150914001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на висококачествени течни препарати като белина, 
обезмаслители, препарати против петна, солна киселина, препарати за тоалетна, 
стъкла и текстил, течни сапуни и др., търси дистрибутори.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20151116001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, пазарен лидер в сферата на производството на градински мебели като люлки, 
хамаци, възглавници и др., търси дистрибутори, търговци на едро и дребно.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20150811002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на полипропиленови, нетъкани руселинови материи и нетъкани 
чанти, търси дистрибутори и търговски представители от мебелния сектор, 
производители на домашен текстил от медицинския и автомобилния сектор.  
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52a922b0-084b-43a5-ad21-dcb73d8f8806
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/054cbe02-852e-4686-a309-50575c53664f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a519e77-7a2c-4769-add4-b93e0dd9016f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6725282-df8f-499e-9c30-33ebeb67d62a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/287b706a-6383-4b56-ad9b-e540eb982873
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a77d7ac6-0091-4e97-a72d-80b6d2429ed2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/675602e2-0bb3-40cb-b8e9-95a7de2f122b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/392214cc-95b7-4e6d-9d22-246417a6bdc1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4960c06-ca3d-4b4b-89ea-bbbffe489427
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b6ac417-f68d-442f-a7f1-5d414bb6a1ad
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УКРАЙНА BOUA20151107001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма предлага своите висококачествени пелети със сертификат EN+, на 
дистрибутори и търговски представители и индустриални потребители.  
 
УНГАРИЯ BOHU20151112001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирмата, специализирана в търговия с вино, желае да стане главен доставчик на 
селектирани вина от известни винопроизводствени региони и за тази цел търси 
търговци на едро, дистрибутори, търговски агенти, хотелиери и ресторантьори.  
 
УНГАРИЯ BOHU20151103001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, притежаваща мултимодален логистичен център, предлага своите услуги в 
сферата на транспортирането, складирането и логистиката.  
 
УНГАРИЯ BOHU20151110001 Вижпълниятекст (EN)  
Фирма, производител на здравни продукти без синтетични материали, търси 
дистрибутори за своите антибактериални подложки за обувки.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20150427001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в дистрибуция на подаръчни продукти за гости на хотели и 
туристическия сектор, главно за деца и семейства, търси производител на меки 
играчки с малки текстилни дрехи и с възможност за печат върху тях.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151116001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в  обеззаразяване на производствени отдели, лаборатории и 
изследователски центрове, предлага услугите си като подизпълнител.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151127001 Вижпълниятекст (EN) 
Инженерна консултантска фирма, специализирана в сферата на индустриалната химия 
и инженеринга, предлага своите научноизследователски и производствени услуги на 
индустриални партьори, разработващи иновативни химични продукти.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20151201001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, производител на иновативни коркови тапи за вино, шампанско и алкохол, 
търси доставчици на бял пчелен восък и рициново масло.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20151201002 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на гъби търси доставчик на специален вид, наречен VerpaBohemica, 
известен още като Ptychoverpa bohemica. Фирмата желае да внесе 10 тона от този вид 
преди пролетта на 2016 в замразена форма. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20151201002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в производство на сайдери, PommeauиКалвадостърси 
дистрибутори и търговски представители.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151029004 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в косултации по екологични проблеми и въвеждането на 
екологично управление, търси партьориза развитие на дейността им в чужбина.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151012001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на червено и бяло вино, търси търговски посредниции дистрибутори.  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00706367-9d1d-4d72-8aca-f4c3732bcf26
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/253fa695-834b-4c65-8f03-731ef068e31c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2e4593c-0681-4b74-8be5-a7ee21077827
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9de45bce-c64b-4fc1-ab21-c36471338913
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc1660f6-7f33-4ce4-96d3-368af3bd1754
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2800797a-4a08-48e1-b68c-58e03928e208
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0ceaa3b-9341-410d-85b0-3e9740484c8f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cef03527-296e-4491-a9e4-2b43c8222dfa
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb65615e-824b-4a46-a249-685c16421c06
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb65615e-824b-4a46-a249-685c16421c06
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90b1cb4c-f406-4a8f-8b11-6c5eacca0193
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55a345ec-3feb-43e5-ae46-85715357e651


14 

 

ФРАНЦИЯ BOFR20151026003 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в търговия и производство главно на органично вино, търси 
търговски представители и дистрибутори.  
 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20151026001 Вижпълниятекст (EN) 
Архитектурна агенция, разработила преносима кабина за живеене за двама души, 
снабдена с легла, тоалетна, душ и т.н., търси партньори за доразработване, 
производство и продажба на кабината.  
 
ХОЛАНДИЯ BONL20150810002 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, разработила интегрирана система за производство на вятърна енергия, която 
се на покриви, търси партньори за съвместно производство и дистрибутори.  
 
ХОЛАНДИЯ BONL20151126001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, разработила енергийноефективна технология за отстраняване на йони от 
водата чрез електричество, предлага услугите си като дистрибутор или търговски 
агент на партньори от водния сектор или на фирми за пречистване отпадни води. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20151127001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, разработила онлайн сензорна технология за управление в реално време на 
качеството на водата във водни системи, предлага своите дистрибуторски услуги на 
индустриални и  инженерни фирми от водния сектор.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20150828001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, разработила приложение, което свързва хора спрямо техните интереси, 
местоположение и език, търси партньор за съвместен бизнес чрез сключване на 
финансово споразумение.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20151127002 Вижпълниятекст (EN) 
Разработчик, проектирал декоративен и функционален държач на дърва за камина, 
направен от метал, търси дистрибутори и партьори за лицензионно споразумение.  
 
ЧЕХИЯ BRCZ20151027001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в разработване и производство на технологии за пречистване 
на вода (включително отпадни води) и въздух, търси партньори с интересни идеи за 
научни проекти за водна обработка.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20151209004 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, специализирана в дизайн и производство на високотехнологични научни 
инструменти за специфични нужди в електрониката, оптоелектрониката, 
микропозиционирането, плазмена диагностика и високоволтажния сектор, търси 
търговски представители и дистрибутори.  
 
ЧИЛИ BOCL20151009001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на продукти за конна езда предлага ръчно изработеникожени продукти, 
като „обувки“ за коне, предпазващи ги от удари. Фирмата търси дистрибутори.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20151026001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, разработила нова технология за рециклиране на текстил, създава ново 
предприятиеза рециклиране на текстил и за тази цел търси доставчици на 300 тона 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42645a3d-da7d-472f-8c2d-f1bee3046d37
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/466a1830-0daa-4d53-8c07-fe0d26890085
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43cb6573-0728-4ec4-9881-c3cbea077d9b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2486635-382b-43f4-bd27-2dc38fcf4ead
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/790bc24b-d413-47fe-97ae-850d994fc0dd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20e5e330-5af6-4fc8-bfac-c6c8eb7f1e9b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f388e83a-7e1c-453a-a1ad-8aa81303dad9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7c7a303-00cf-44b8-be07-8e167731f7bd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c75b19f2-f481-4db9-8068-0b4ea65c9d5a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e87bbb91-9628-4c74-b79c-e342d18a4d74
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7292c949-8eb5-415b-9ccb-2f669fefe2ea
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100% памучни текстилни клипинги до ноември 2016 и 350 тона всеки месец през 2017.  
 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20151105001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма, проектирала анатомично правилни кукли за деца за избягване на ограничените 
стереотипи за красота, търси опитен производител, работещ с готварски силиконов 
каучук за производство на първата серия от 5000 кукли.  
 
ШВЕЦИЯ BOSE20151104001 Вижпълниятекст (EN) 
Фирма,специализирана втехническообслужване, ремонти производство 
налистовиресори, буфериивинтовисъединителизарелсовипревознисредстватърси 
партньори запроизводствено споразумение или споразумение за услуги. 
 
ЯПОНИЯ BOJP20151120001 Вижпълниятекст (EN) 
Производител на електрони компоненти като потенциометри, джойстикове и плъзгащи 
пръстени, търси търговски агенти.  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cbbb972c-14e8-4f3e-8db7-c98824465052
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69d0b1ea-7857-43fc-bff4-85f476711bf3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0bbcf53-caaa-47c4-bb63-bc22f132ea89

