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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 - тел. 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net 

 

 
 
 
АРМЕНИЯ BOAM20150430001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на натурални сапуни и други продукти за грижа за тяло, коса и кожа, търси 
търговски посредници. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20140326001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на вино, водка и сушени плодове, търси търговски посредници. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20131115001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма,специализирана в обработка на месо и производство на месни продукти, търси 
търговски агенти и дистрибутори, с цел да намерят нови пазари за продукцията си. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20131213004 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство и продажба на около 35 вида сушени плодове и 
зеленчуци, търси търговски представители и дистрибутори. Фирмата също търси партньор за 
създаване на съвместно предприятие. 
 
АРМЕНИЯ BRAM20140714001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма желае да бъде агент или дистрибутор на производители на химикали. Фирмата също 
така предлага франчайз споразумение с производители на химикали. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20140707001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, производител на силикагел за течна хроматография (UPLC) и за високоефективна течна 
хроматография (HPLC), търси търговски посредници  и дистрибутори. Фирмата предлага и 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ea8b35e-0989-4519-b969-823b2d4f8474
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33ad9fbd-012a-4933-ba2e-4fabe9863593
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c8ac145-b74c-4e98-a9e8-918b24afb9d4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c38e532-f953-4612-8f8e-50ead1dd2b0a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04ef89f5-52fc-4d87-8c06-9e63baad077c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a8763ed-5558-448a-bfb3-b1c2e5bddb85
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сключване на споразумение за ползване на лиценз. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20131212001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в предлагане на ИТ услуги, GPS системи за проследяване, симулатори 
за финансовите пазари, системи за управление на поръчките, пазарни индекси, инструменти за 
анализна финансовия пазар, информационни системи за работни места, социални игри, 
системи за отчитане посещаемостта и инструменти за управление на застраховането, търси 
подходящ бизнес партньор за сключване на споразумение за предлагане на същите услуги. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20131118003 Виж пълния текст (EN)  

Производител на консервирани плодове, натурални сокове и мариновани зеленчуци, търси 
търговски посредници. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20150112001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на полилеи, лустра, свещници, стенни лампи, первази, парапети, часовници, 
настолни лампи, подови лампи, лампиони, както и други аксесоари за интериора, търси 
търговски агенти и дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20150421001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, активна в производството и дистрибуцията на органични сертифицирани пчелни 
продукти,търси доставчицина органичен сертифициран бъз. Фирмата е заинтересована и от 
сключване на споразумение за производство. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150514002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма произвежда тройно дестилиран джин до 42% ABV (алкохолно съдържание по обем) с 
помощта на първа по рода си производствена технология. Фирмата търси дистрибутори за 
дългосрочни партньорства. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150427001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в проектиране и производство на електронна апаратура и системи за 
мониторинг на отдалечени обекти, включващи и GPRS система с 2MP камера, търси 
дистрибутори с опит в областите: мониторинга на околната среда и предотвратяване на 
наводнения, с цел сключване на споразумение за дистрибуция. Фирмата се интересува и от 
споразумения с производители, които искат да интегрират камерния модул в своите продукти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150226003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в предоставяне на услуги по наемане на агенти по продажбите, 
предлага своите услуги на европейски компании, които търсят агенти по продажбите във 
Великобритания за своите продукти и услуги. Фирмата се интересува също от създаване на 
съвместно предприятие с европейски фирми за набиране на персонал в сферата на 
продажбите. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150526003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма,с опит предлага специализирана технология за бързопрототипиране,предлагаширока 
гама оттехнологии за производствои услуги запроектиране и производство 
наразличниелементи запроизводители, коитосе нуждаят от поръчкови елементи в малки 
количества. Те търсятспоразумение за подизпълнение. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150409001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на резервоари и силози търси търговски агенти и дистрибутори в Европа. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f59dc86e-a8dc-481e-b5be-429088efa219
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a645afae-2ddd-4013-97c9-c0021068bd36
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe5f6176-df1d-4d6e-9abf-c2f719ef977c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ebac4967-082a-467c-963d-4b68af475914
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d99dd7e-c330-4a19-8e19-c48b8b9a3251
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06a309fd-e303-40a3-af1e-7e9a25038636
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e4e49e2-ff4e-48b6-a358-bd99b9af9831
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef2f3dda-f088-46e0-a6a0-606f53307487
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fd312ac-8f75-41df-9a2c-973cb900fd8f
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150428002 Виж пълния текст (EN)  

Фирматърси дистрибутори за предлагане на уникално устройство за ранно откриване на 
ендотелна дисфункция. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150330001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси дистрибутори за търговия с аксесоари за безопасност при използване на високи 
стълби.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150423001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, която произвежда набор от соеви продукти и картофен чипс, търси агенти и 
дистрибутори в Европа. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150428001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, която произвежда филтрираща система за предотвратяване на надраскването при 
миене на коли, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150507002 Виж пълния текст (EN)  

Доставчик на втора употреба резервни части за автомобили търси дистрибутори. Фирмата се 
интересува и от предоставяне като подизпълнител на скрап метали (мед и алуминий). 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150507001 Виж пълния текст (EN)  

Водеща здравна организация, част от Националната здравна служба на Великобритания (NHS), 
предлага възможност за сътрудничество с държавни или частни организации от сектор 
здравеопазване в други страни посредством споразумение за съвместно предприятие или за 
услуги.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150604004 Виж пълния текст (EN)  

Консултантска фирма, с опит в работата с чуждестранни производители на медицински 
устройства, медицински газове и продукти за третиране на рани, работеща като независим 
консултант по различни договори за развитие на бизнеса,предлага услугите сив тази сфера.Това 
включва иразвитие на продажбите и бизнеса, пазарни проучвания, изследвания и регулаторни 
услуги, особено за компании, които искат да навлязат на пазара на Обединеното кралство. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150513012 Виж пълния текст (EN)  

Производител на различни видове скейтборд търси дистрибутори, за да разшири продажбите 
си в ЕС и извън него. Продуктите са в среден ценови клас, което ги прави идеални за деца от 
всички възрасти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150513005 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в софтуерни решения за сигурност(за компютри, мрежи и интернет), 
търси дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20150302001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси търговски посреднически услуги за иновативни машини за печене и пържене, 

коитопозволяват на пекарните ефективно производство. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20141230001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на пластмасови и гумени части предлага своите производствени възможности на 
производители на пластмасови и каучукови изделия в Европейския съюз. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20141230002 Виж пълния текст (EN)  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba6e42bb-4141-4b13-a49a-f7c3963bf941
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e53d340-6c3a-46fc-8f52-e4f45852bcf7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b494dea5-a40f-46a5-9898-e4d5ff155664
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba8c701e-b2ea-412e-8935-638d75d68a3f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf989913-da3d-4fab-a8f0-2022c05f0538
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d184669-c5a8-4f75-9e43-e03247ca3133
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8d7590d-5584-43f1-9c5b-ef89ef59789c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93527100-fd4a-4168-8cfd-1dbe4bf7cb9b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6a09e1f-92c0-49ae-bfc9-3ee835706d61
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0deefd3f-92ff-49cf-a0e1-040ab6dfd71f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a41fa907-5304-4980-8e30-389f62a15dcb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3972a73a-8abf-4085-8377-558ee82bc1db
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Фирма търси използвани бъчви. Фирмата произвежда дървени мебели, изработени от бъчви. 
Тя търси използвани бъчви барик, за да ги преработва до мебели като рафтове, маси и 
столове.Най-подходящ доставчик на такива бъчви са крупни производители на вино. Фирмата 
търси дългосрочно партньорство с чуждестранни винопроизводители в рамките на 
споразумение за производство. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20150504001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма е разработила тренировъчен уред, който съчетава предимствата и ергономичността на 
велосипед и степер. Уредът е особено подходящ за хора, страдащи от болки в гърба и в 
ставите. Ефективността на устройството е сравнима с тази на велосипед. Фирмата търси 
партньори за дистрибуция. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20150521002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в областта на производството на инструменти за биомониторинг е 
разработила биосензор за мониторинг на качеството на водите в реално време. Сензорът може 
да се прилага във всички сектори, където опасностите от замърсяване на водите, седимента и 
почвата могат да повлияят на екологичната цялост и / или човешкото здраве. Крайните 
потребители могат да бъдат например водопроводни фирми, производители на напитки, 
фармацевтични фирми, фирми от петролната индустрия или пречиствателни станции. Фирмата 
търси дистрибутор за своите сензори. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20150223001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в уеб дизайн, разработка на уеб приложения, оптимизация за 
търсачки, интернет маркетинг и решения за електронна търговия, предлага споразумения за 
подизпълнение и споразумения за услуги за фирми, институции, организации и физически 
лица, базирани в Европа. 
 
ДАНИЯ BODK20141215001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в сектора вятърнаенергия,е разработила и патентовала метод и 
машини за автоматизация на производството на роторни перки и кули за вятърни турбини. 
Фирмата търси търговски агенти. 
 
ЕГИПЕТ BOEG20150201001 Виж пълния текст (EN)  

Производител и износител на широка гама от класически и модерни мебели (за спални, 
трапезарии, съблекални и др.), които могат да бъдат използвани за дома или захотелско 
оборудване, търси дистрибутори. 
 
ЕСТОНИЯ BOEE20150603001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, производител на висококачествен мед, търси дистрибутори, търговци на дребно, 
търговци на едро в цяла Европа. Медът е 100% натурален и необработен. Фирмата предлага и 
смесен тип мед (например мед с боровинки). 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20141218001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на мебели от дърво, специализиран в производство на разтегателни дървени 
маси, търси дистрибутори и агенти за сключване на споразумение за производство. 
 
ИСПАНИЯ BOES20130827002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма предлага софтуерни приложения и уеб-базирани технологии за туристическия сектор. 
Фирмата търси дистрибутори, партньори за съвместни предприятия и предлага да бъде 
подизпълнител. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80046851-2e61-49ee-9e2a-aee51ead090a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9209d721-189b-4a77-896c-f764ccde85f3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c1d6ec3-868a-400a-a8c2-237c19a018ea
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f3cc1aa-a4cc-40d4-944d-b1458f8dc780
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7f8a8d1-adb6-4091-adb8-88e241857377
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5df027e0-b60b-4d88-9e82-a6c6a2200113
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c46cd65d-7b71-4bc1-9b4b-8a68224c8efb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f950b76b-6a43-4ec9-a1f0-2c23c66d7041
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ИСПАНИЯ BOES20130829010 Виж пълния текст (EN)  

Фирма предлага продукт за туристическия сектор: онлайн приложение за хотели, с което те 
могат да достигнат до своите клиенти чрез техния мобилен телефон преди, по време на и след 
техния престой, да предоставят информация за своята база, за околностите и различни 
предложения, с които могат да увеличат продажбите си. Също така се предоставя възможност 
на клиентите да видят детайлно резервацията си или сметката си, да удължат времето на своя 
престой, да платят сметката си. Фирмата се интересува от посредници (дистрибутори) и 
съвместни предприятия. 
 
ИСПАНИЯ BOES20130903001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси дистрибутор за храна за кърмачета, обогатена с биоактивни компоненти. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140314001 Виж пълния текст (EN)  

Група за износ на хранителни продукти, специализирана в търговията с типично испански 
хранителни продукти, търси дистрибутори и вносители. 
 
ИСПАНИЯ BOES20130826003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в областта на здравословните и безопасни условия, предлага 
консултации, одит и обучителни услуги за професионални кухни, с цел да се подобри 
конкурентоспособността на клиента. Фирмата се интересува от споразумения за 
търговскопредставителство, съвместни предприятия и аутсорсинг. 
 
ИСПАНИЯ BOES20130826005 Виж пълниятекст (EN)  

Фирма, специализирана в областта на здравословните и безопасни условия на труд, предлага 
консултации, одит и обучителни услуги в областта на хигиената и здравето за туристическия 
сектор, с цел да се подобри конкурентоспособността на клиента (хотели и ресторанти). 
Фирмата се интересува от споразумения за търговско представителство, съвместни 
предприятия и дистрибуторски услуги. 
 
ИСПАНИЯ BOES20150603001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма,специализирана в обработка и пакетиране на маслини в различни формати за търговия 
на дребно и ХОРЕКА сектора, предлага широка гама от продукти, като маслини, пълнени с 
лимон, аншоа, чесън, бадеми, люта чушка, риба тон, сьомгаи търси дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140519002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма,специализирана в разработването, производството и продажбата на химични продукти 
за автомивки, търси дистрибутори и търговски представители, за навлизане на нови пазари. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140519001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство и продажба на електромедицински устройства като 
спирометри и аудиометри, търсидистрибутори и търговски представители от други страни. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140512007 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на замразени пандишпанови блатове за 
сладкарската промишленост, търси търговски посредници и фирми, желаещи да сключат 
споразумение за възлагане на производство или аутсорсинг. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140512008 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на продукти,насочени към защита и поправка на 
електрически кабели, търси търговски представители и дистрибутори. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b60f3b48-2682-4bcb-91c6-62c60e1e8a56
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c7c968c-ed4f-44d0-9f5a-6f16d5ebcf2c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/112499d6-06b8-4871-a4f2-a271251f7012
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b15802ad-1175-4615-a46d-9e812909686b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11acb702-2dd1-4da2-ba1d-bd05fa239fb8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d67e21ec-728e-46c0-9213-e5e5cf0ffcb4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5797f674-c753-4546-afd7-1762efa74d9d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a93506f7-1b93-438f-9d62-365a24004993
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a130c61-924d-4cdb-a57f-b238dfe1ff14
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0aed943b-e1fc-430a-9e59-866e208b408d
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ИСПАНИЯ BOES20140512010 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в областта на вноса, износа и монтажа на транспортни хладилни 
системи, домакински уреди, климатици и хладилна техника, търси дистрибутори в други 
европейски страни. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140506003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство, обработка и преработка на термопластични продукти 
в контакт с храни, търси търговски посредници, както и други партньори, заинтересовани от 
създаване на съвместно предприятие. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140502003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство на униформи, търси дистрибутори и търговски агенти в 
рамките на Европа. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140428003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство на вино и спиртни напитки, търси търговски партньори 
и предлага възможност за създаване на съвместно предприятие. 
 
ИСПАНИЯ 20121205032 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство и продажба на ръчно изработени кухненски мивки, 
търси търговски представители и дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140423004 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство на органични гурме продукти, търси дистрибутори и 
търговски представители. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140422004 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в онлайн продажба на шунка от Иберийски свине във вакуумни 
опаковки,търси дистрибутори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20140424001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство на фармацевтични продукти, търси партньори за 
създаване на споразумение за подизпълнение или аутсорсинг. 
 
ИСПАНИЯ BOES20140206001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана във вакуумна метализация на всякакъв вид повърхност(пластмаса, 
метали др.) търси партньори, заинтересовани от сключване на споразумение за аутсорсинг, за 
подизпълнение, за производство или за услуги. 
 
ИСПАНИЯ 20090923013 BO Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство на инструменти и уреди за измерванеи тестване за 
навигацията, търси партньори за създаване на съвместно предприятие. 
 
ИСПАНИЯ 20080910026 BO Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на вино и спиртни напитки, търси дистрибутори и 
търговски представители в Европа. 
 
ИСПАНИЯ 20111110011 BO Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в проектиране и производство на екологични люлки, търси търговски 
посредници, както и други партньори, заинтересовани от създаване на съвместно предприятие. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b99cfd8-0572-40e0-a2bf-e7b6fa92bec5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09863bad-69e8-4e1e-8430-581fd0cccd7c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8472830-7174-4ae3-bd78-c44756b5631a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ad76492-4f09-4e87-bd28-7b2380c0f715
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cce5d7f-0c94-4c8f-97e7-46b9db681cf7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/39322c28-f4c5-456d-9553-82500454b621
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1c36af4-0787-4897-9e68-6c460ef8b22b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b62eb4d-180e-4d39-ab7c-cd49dd9d7afa
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a037ea59-bf01-472f-8f53-bbe4a2da5fd9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e190e80-4e09-4545-9bde-1f65e053c55d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de7ab6e3-0252-4cd2-89bd-5d03e4352654
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8607ae24-148a-4bb1-8b2b-93d555a15a3f
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ИСПАНИЯ BOES20131008001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в услуги по поддръжка и управление за водни инсталации, търси 
търговски представители, дистрибутори и други партньори за създаване на съвместно 
предприятие. 
 
ИСПАНИЯ 20120103016 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в предоставянето на логистични услуги, предлага своите транспортни и 
подизпълнителски услуги на партньори от ЕС. 
 
ИСПАНИЯ BOES20131008006 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в проектиране и производство на котелно оборудване и хидравлични 
клапани, търси търговски представители и дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20131128001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на еластични и твърди текстилни ленти за облекла 
като дамско и мъжко бельо, ортопедични продукти и обувки, търси търговски представител или 
дистрибутор, за да въведе своите продукти на други европейски пазари. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20140217001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на висококачествени вина със защитена географска марка търси дистрибутори и 
търговски посредници на качествени продукти. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20141219019 Виж пълния текст (EN)  

Производител на висококачествени консервирани храни (мариновани аншоа, артишок, гъби, 
патладжан, кисели краставички, песто, черни маслини, счукани маслини, хайвер) търси 
търговски посредници. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20150331001 Виж пълниятекст (EN)  

Фирма, експерт в планирането, проектирането и изграждането на стоманени и устойчиви 
конструкции-сгради, търси партньори от ЕС, за да предложи услугите си като подизпълнител. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20150225001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на центробежни, самозасмукващи и потопяеми електрически помпи за 
напояване и за промишлени предприятия търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20140424002 Виж пълния текст (EN)  

Производител на електрогенериращи агрегати и друг вид електрически съоръжения търси нови 
търговски посредници и нови производствени партньорства с цел разширяване на експортните 
дейности и сътрудничествотов чужбина. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20140423002 Виж пълния текст (EN)  

Производител на офис мебели и компоненти търси нови търговски посредници за разширяване 
на експортните си дейности. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20140407001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на продукти за топлоизолация търси нови търговски посредници (дистрибутори) 
и предлага споразумение за съвместно предприятие.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20140331003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма,производител на спално бельо за дома и за сектора ХоРеКа, търси нови търговски 
посредници. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86e0af94-d777-40fa-89ec-6c43440b4b90
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba0db500-5dd8-4cfe-bdb3-508e7f5a0296
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf78e230-a08e-4b95-be4f-14b2594b067c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45009b82-9888-447b-8b2b-b6c718a63734
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a0d5c70-0fe0-4c78-a802-74207a18cf5e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3bdd512-624c-4ff3-8eef-3b67eea28f13
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/753a1948-5456-4160-a5fc-161a6f074024
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42e72136-8e66-4bf6-8670-a108755e4c6c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03ca5a0b-8b47-4366-ba70-9afa8fa40800
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d581771-e48e-4c04-9edb-628c4b90672d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b769b727-f12b-46f5-b4ee-8921851d7a69
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a7cb02e-a8ca-4851-bae0-40ee590b317f
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ИТАЛИЯ BOIT20140331001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на спално бельо, специализиран в проектирането на продуктови линии, 
специално разработени за сферата на мебелното производство, търси нови търговски 
посредници (дистрибутори или агенти). 
 
ИТАЛИЯ BOIT20140327002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, коятопроектира и произвежда офис мебели с високо качество, дизайн, гъвкавост и 
ергономичност, търси търговски посредници и нови сътрудничества с партньори в чужбина. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20140331002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, производител селскостопанска техника, търси нови търговски посредници. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20150305001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма е разработила уеб платформа, която позволява на компаниите да управляват ефективно 
проектите си, ресурсите и времето,както и подпомага процеса на вземане на решения. 
Фирмата търси партньори за сключване на споразумение за предоставяне на тезиуслуги. 
 
ПОЛША BOPL20150224002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на ръчно изработени шоколади, бонбони и трюфели, 
търси агенти, дистрибутори и представители на техните продукти. 
 
ПОЛША BOPL20150224001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, която предлага услугите струговане и фрезоване, търси партньори и предлага своите 
услуги като подизпълнител. 
 
ПОЛША BOPL20140411001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма за производство на пластмасови кутии за електронни компоненти предлага 
подизпълнение за компании от ЕС, Канада и САЩ. Фирмата има около 120 шприцформи и 
предлага ново производство на различни пластмасови предмети с тегло до 200гр. Фирмата 
сама проектира шприцформите си. 
 
ПОЛША BOPL20150225001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство и пакетиране на елда, боб, просо, перлен ечемик, грис 
и др., търси дистрибутори на своите продукти. 
 
ПОЛША BOPL20150226003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма за производство на различни компоненти и части от метал и пластмаса, с капацитет да 
адаптира своята производствена линия спрямо нуждите на клиента, търси нови възможности 
за подизпълнение чрез сключване на споразумение за производство. 
 
ПОЛША BOPL20150226002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в създаване на документални филми, телевизионни клипове, промо-
клипове, корпоративни филми, учебни филми и реклами, има нови идеи за филмови проекти и 
търси партньори за съвместно предприятие. Фирмата също така предлага подизпълнение. 
 
ПОЛША BRPL20150326001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма,специализирана в продажба на селскостопански машини от водещи световни 
производители, както и резервни части и консумативи за тях, търси производители на 
селскостопанска техника, заинтересовани от навлизане на полския пазар. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/252bd7cc-20be-4a95-8bf0-02750915cd63
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/134d9652-d59e-43ad-8709-0ebf7ff06fdb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d41346ec-a4a7-432f-bfe8-861d721bbe8b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5a79781-9fb8-4229-a45e-5c88725eb5df
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58a767b1-1363-4f74-91fe-077f20743c7f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/005bdb65-6be5-4e6f-aa8d-61c9df15107d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf192478-cc7a-4662-b9ba-048f36043613
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c918b6e5-6c72-4167-b4b1-5e1088393513
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33a9b66a-b089-4080-94e4-8061baefd1b4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d27e0a3f-79b9-42fa-997f-deb2a472bd0f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29562bc8-7ce8-479a-a3b4-5d7ad4f5b188


9 

 

ПОЛША BOPL20130722002 Виж пълния текст (EN)  

Малка фирма, производител на различни видове дървени стълби и подове с много високо 
качество, ръчна изработка, търси търговски посредници (дистрибутори или агенти). 
Франчайзинг и съвместни предприятия също са интересни варианти за компанията. 
 
ПОЛША BOPL20130731004 Виж пълния текст (EN)  

Фирма предлага инструмент за кибернетични психологически изследвания на човешкия 
характер. Фирмата използва модерен инструмент за оценка на кибернетични психологически 
характеристики, който се основава на математически и логически теории. Предлаганите услуги 
са посветени специално за отделите по човешки ресурси и екипи на атлети. Фирмата се 
интересува от създаване на дългосрочно сътрудничество под формата на споразумение за 
услуги с партньори от цяла Европа. 
 
ПОЛША BOPL20130628012 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, производител нанатурален биоактивен колаген, който се прилага в козметиката, търси 
партньори, които желаят да използват колагена за по-нататъшно производство на техните 
козметични продукти или да го дистрибутират. Фирмата най-вече търси производствени 
компании, които използват натурален активен колаген в своите продукти. 
 
ПОЛША BOPL20130701001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, която предоставя консултантски услуги, свързани с прилагане, реализация, изпълнение 
на проекти и грантове от ЕС и националните фондове, предлага своите услуги на клиенти, 
заинтересовани да кандидатстват за средства по всички национални и международни 
програми. 
 
ПОЛША BOPL20130703003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, която предлага решения за "интелигентни сгради" е разработила контролер за соларна 
система и търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20150217001 Виж пълния текст (EN)  

Изобретател търси европейска компания за производството на революционна хибридна кола-
четирикоптер. В момента тя е модел с дистанционно управление, но в бъдеще ще бъде 
разработена катопревозно средство, което да бъде използвано от спасителните служби, 
армията и в спорта. 
 
ПОЛША 20110808016 BO Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство на елементи, направени от естествен камък: гранит, 
мрамор, шисти и пясъчник, търситърговски представители в страните от ЕС. 
 
ПОЛША 20120817006 BO Виж пълния текст (EN)  

Производител на висококачествени дървени стълби търси търговски посредници и предлага 
подизпълнение. Фирмата произвежда различни видове стълби за боядисване, за 
електротехнически дейности и за домакинството. 
 
ПОЛША BOPL20140509002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма за производство и продажба на сухи вафли търси дистрибутори на хранителни 
продукти, сладкиши и продукти за сладкарници и кафенета. Фирмата също така предлага 
споразумение за производствона вафли под марка на клиента. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20141218001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на рибна паста и рибни консерви търси нови партньори за дистрибуция в цяла 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe798cc5-f228-4b86-aafd-033f4f956538
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51e677cc-fd0d-4a95-99fd-400d69e5476c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b5a2ed0-778e-44b2-ab62-9a18d0276c10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1445986b-fe1a-4641-b9d6-d3346bee2ea3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4517e315-25c5-4b82-81e7-d68c3429cfd6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d170342-9095-4354-87f1-efffd0173dc6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f13de57c-590d-40d4-9fa2-d847f893d2df
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a549b14-d30a-4540-83fe-94f827bf4af6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/89c49cbf-1d11-4628-864e-a46f55819523
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a146d655-7759-48e1-9aa9-52327e8c57f4
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Европа. Сред продуктите на фирмата са паста от сардини, яйца от сардини в консерваи 
консервифиле от скумрия. 
 
РУМЪНИЯ BORO20141217003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма,специализирана в производството на метални конструкции и механично оборудване за 
различни промишлени процеси, военноморска техника, пунктовете за управление на 
електричеството и разпределителни табла, индустриални електромагнити и кабелни трасета, 
търси партньори задистрибуция на нейните продукти. 
 
РУМЪНИЯ BORO20141222003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство и търговия на бои, емайл-лак, лак, разредител и 
синтетична смола, търси търговски агенти и дистрибутори в ЕС. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20140425001 Виж пълния текст (EN)  

Едноличен търговец, произвеждащвисокоговорители, търси търговски посредници. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150223001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в обработка на стомана като рязане, огъване, сглобяване, механично 
почистване и боядисване, предлага услугите си като подизпълнител. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150217001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство и износ на естествени камъни директно от кариерите, 
търси дистрибутори. Продуктите на фирмата са травертин, мрамор, кварц-камък, гранит, 
варовик, плочи и кварцит.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20150218003 Виж пълния текст (EN)  

Водещ производител на етикети и доставчик на високотехнологични решения за печат и баркод 
приложенияпредлага своите възможности чрез споразумение за подизпълнение. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150218005 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, която произвежда декорирана и художествена керамика, търси дистрибутори за своите 
продукти. 
 
ТУРЦИЯ BRTR20140528001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на машини за сладолед,търси производител на 
полиацеталподходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20141222001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на спомагателни съоръжения за използване в 
железопътни превозни средства, търси дистрибутори. Фирмата произвежда спомагателни 
съоръжения като вакуумни тоалетни системи, отоплителни тела, кутии за високо напрежение, 
шасита за климатична системаи електроразпределителни кутии за водещи фирми, 
произвеждащи оборудване за железопътни превозни средства. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150223002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство и износ на моторизирани щори и автоматични врати за 
гаражи, изработени от неръждаема стомана и алуминий, търси европейски търговски агенции 
и дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150224003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на всякакви видове резервни части, използвани в 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/24848e3b-974d-4512-8730-0222908c102a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ccd85146-5d7d-4a9f-b109-504edd3c62c2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f90f0f0-d077-4249-a328-f12724266781
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01e98c18-bffd-4816-8ce8-0b48ee89064f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/13b10cb0-01e4-4783-983d-94bfe9cf063b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7cd2840a-8e47-4019-b2a3-a1a293f8c6d4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b0b61b8-69bc-4110-999a-dce0e7cc7abf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c210fed-2a3f-418f-b1c5-11d38ce61e54
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62032afb-50d2-4d41-9168-237a01365612
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d3f2b3d-db30-4350-a289-fb9e6aca4ed7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e61ed05-4111-487b-ab60-22d81bbda288
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различни машини и оборудване в сектора на селското стопанство, автомобилната индустрия и 
бяла техника, предлага сключване на споразумение за подъзпълнение. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20141117001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на инсектицидина водна основа, аерозолни инсектициди и репеленти за котки, 
търси дистрибутори.Продуктите могат да бъдат използвани за домашни цели, обществено 
здраве и ветеринарна употреба. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150227001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма предлага мрамор, травертин, оникс, плочки от варовик, мозайки, специални продукти и 
проекти. Фирмата търси партньориза дистрибуция на продуктите. 
 
УНГАРИЯ BOHU20150107001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма за производство на продукти от стомана предлага услугите си като 
подизпълнител.Фирмата предлага услуги като лазерно рязане, огъване и прахово боядисване. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20150306001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в създаване на информационна база данни в сферата на земеделието 
търси подизпълнител, който вече e разработил или разработва в момента програма, която чете 
автоматично текст и извлича информация по структуриран начин от тези текстове. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150223002 Виж пълния текст (EN)  

Производител на коняк и други алкохолни напитки, търси вносители от други страни и 
дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150325003 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в ъпсайклинг (upcycling) и реставрация на мебели и елементи от 
дървоза декорация на дома, търси дистрибутори на нейните продукти. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20141219004 Виж пълния текст (EN)  

Фирма предлага своите услуги на предприятия, заинтересовани от развиване на търговското си 
присъствие на френския пазар. Фирмата предлага да наема и управляваместната работна сила 
в областта на продажбите и маркетинга. Тя може да действа като партньор за развитие на 
бизнеса в рамките на споразумение за подизпълнение, предоставяне на услуги или аутсорсинг. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20140716002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма за производство на висококачествени LED осветителни тела за професионалния 
пазартърси дистрибутори и агенти. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20150527002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма е разработила иновативни опаковки за хранителната промишленост. Опаковките се 
използват за храни като ядки, бонбони, плодове, супи, напитки, готови ястия и др. Опаковката 
изглежда наистина добре, привлича вниманието и е лесна за отваряне. Фирмата търси 
дистрибутори и търговски агенти. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20141216001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма предлага продукти за справяне с проблеми с качеството на водата (питейна, отпадъчна, 
дъждовна, езера) и търси партньори засключване на търговско споразумение. Фирмата 
предлага широка гама от ефективни стратегии срещу синьо-зелените водорасли, проблеми, 
дължащи се на стратификация и недостиг на кислород.  
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ea80b6e-ff7e-4139-99ec-63ddfc2f6d4b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4cfe055b-801f-4759-affc-297539f0e043
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30331e9a-fac1-4119-a637-dbea2e6a4f27
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41cc73ab-cd4a-498e-b298-fdd9f75c470a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07539c13-2e28-4362-b286-c495dbdcdf7f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9fcb71a3-782b-45bc-b9cf-9949f91bfd4d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d30c00f1-e546-4d1e-8cec-ded2e56db83f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3118aacc-641a-4a0a-b9ed-dfc873a11c67
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0726a17-2cb0-4e76-9d98-49dabd75f0f9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a059c38-5f89-421c-ad7e-934f43451e03
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ХЪРВАТИЯ 20111114008 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в отглеждане и продажба на риба (ципура, лаврак), търси търговски 
посредници. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20140515001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на ортопедични обувки и ортопедични стелки предлага производство на  
ортопедични обувки по поръчка. Фирмата има повече от 69 години опит на пазара в Хърватия и 
е един от най-известните производители на ортопедични обувки, изработени от естествени 
материали. 
 
ХЪРВАТИЯ BRHR20131219001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси стратегически партньор, който да действа като съсобственик и даинвестира в 
разходите за реализацията на решение за проектиране и производство на спортна екипировка 
под нова марка. Видовете партньорство, които се предвиждат сасъвместно предприятиеили 
финансово споразумение. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20131229002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, която произвежда подпалки (бели подпалки - на базата на керосин, дървени подпалки - 
на базата на дърво и парафин и др.), търси партньори за дистрибуция. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20131218001 Виж пълния текст (EN)  

Туристическа агенция и промоционална компания предлага своята уеб страница за 
потенциални партньори, които искат да продават на своите клиенти нестандартни туристически 
пакети и други туристически услуги в Хърватия. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20131219001 Виж пълния текст (EN)  

Счетоводна фирма предлага своите услуги под формата на подизпълнение и съвместно 
предприятие за потенциални фирми, които искат да започнат бизнес в Хърватия и фирми, които 
имат нужда от счетоводни услуги. 
 
ХЪРВАТИЯ 20120706034 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство на 3-слоен паркет, брикети, бичен дървен материал и 
дървени елементи за плочи и паркет, търси търговски посредници и дистрибутори, транспорт/ 
логистика и подизпълнители.   
 
ХЪРВАТИЯ 20120709033 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана във вътрешен и международен товарен транспорт, предлага 
транспортни и логистични услуги. 
 
ХЪРВАТИЯ 20121019026 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на метални конструкции и части, търси търговски 
представители и дистрибутори. Фирмата произвежда огради от метал и неръждаема стомана 
за тераси и стълбища, машинни части и оборудване. Материалите, които най-честоизползват в 
производствения процес са: неръждаема стомана, метал и алуминий. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20140423001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма,която предлага иновативни,натурални хранителни добавки за решаване на 
здравословни проблеми като: наднормено тегло, нарушения в храносмилането, сърдечно-
съдови заболявания, проблеми с алергии и др.,се интересува от различни форми на 
партньорство (съвместно предприятие, лицензионно споразумение). Фирмата също така търси 
дистрибутор за своите продукти. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98c52c83-f851-4bc8-aaf0-2c0b225d577f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d32efc9c-71bf-4e9b-b37f-b3b85ac9497c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b11e85b-d584-4286-8371-36ec7c22bbe1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7967b757-4446-4141-906a-a694e41e7ea1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ca48c8a-19b6-46bc-a3e8-33875bc66f7f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02c85813-3a45-4339-94f8-6ec941f89e23
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/365451ea-04e4-4d8e-bfea-d1f04ad0bf4c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/240289c3-7145-4f55-9378-fcdf84efec1d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b6e3d12-c7d2-4034-b802-1fd68b07d3d4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12d8dd71-8032-4f26-9c6a-4cfcb9a42df6
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ШВЕЦИЯ BRSE20131028001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, дизайнер на детско облекло, търси партньор, който да действа като производител на 
тези продукти.  
 
ШВЕЦИЯ BOSE20150227001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на висококачествени винтови транспортьори търси агенти или дистрибутори в 
Европа за дългосрочно сътрудничество. Транспортьорите могат да бъдат използвани за 
транспортиране на всички видове материали както хоризонтално, така и вертикално. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a51b660-ba2e-46b6-a0cb-9b9ab94b8f5b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ecf41cec-d34a-46ae-948a-aeefc2912d94

