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АРМЕНИЯ         BOAM20131108004        Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на строителни материали, произвежда плочки и
блокове, изработени от естествен базалт, гранит, мрамор, травертин, варовик, оникс, пясъчник
и талк. Компанията също така произвежда статуи, мозаечни рисунки, фонтани, както и
скулптури от тези камъни. Фирмата търси търговски агенти и дистрибутори.

 

АРМЕНИЯ         BOAM20141106001        Виж пълния текст (EN)          

Фирма, производител на висококачествени обувки от естествена кожа, търси търговски агенти
и дистрибутори.

 

АРМЕНИЯ         BOAM20150304001        Виж пълния текст (EN)          

Фирма, производител на консерви от опашки на раци, търси търговски посредници.

 

АРМЕНИЯ         BOAM20131108009        Виж пълния текст (EN)          

Производител на сушени плодове, търси търговски посредници и партньори за съвместно
предприятие. Фирмата произвежда около 10 вида сушени плодове и зеленчуци.

 

АРМЕНИЯ         BOAM20150324001        Виж пълния текст (EN)          

Производител на консервирани храни от местни плодове търси търговски представители и 
дистрибутори.

 

АРМЕНИЯ         BOAM20131212002        Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производство и продажба на полимерни профили, търси търговски
посредници и дистрибутори.

 

АРМЕНИЯ         BOAM20150605001        Виж пълния текст (EN)          

Фирма, производител на висококачествени облекла, предимно за деца, търси търговски 
представители и дистрибутори.

 

БЕЛГИЯ               BOBE20150521001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на покривни хидроизолационни покрития търси дистрибутори и търговски
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агенти.

 

БЕЛГИЯ               BOBE20150402002          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, производител на медицински изделия за еднократна употреба за храненене на бебета,
търси търговски агенти и дистрибутори.

 

БЕЛГИЯ               BOBE20150518001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на хлорен диоксид търси дистрибутори. Продуктът се използва успешно за
дезинфекция на вода в животновъдството и други селскостопански области.

 

БЕЛГИЯ               BOBE20150420001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на органичен мед, търси дистрибутори.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BRUK20150715002          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, производител на 100% органични козметични продукти търси доставчици и 
производители на изброените подолу сертифицирани органични масла и екстракти,  като
списъкът не е изчерпателен:

 Масло от ший (рафинирано)

 Какаово масло (рафинирано)

 Масло от конопено семе (студено пресовано)

 Етерично масло от лавандула

 CO2 екстракт от розмарин

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150130001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, предоставяща нанотехнологични продукти за защита на широк спектър от
повърхности от корозия, търси агенти и дистрибутори.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BRUK20150715003          Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси доставчици на пластмасови бутилки, помпи, стъклени буркани и капачки за
опаковане на своите козметични продукти за грижа за кожата. Опаковката трябва да бъде без
фталати, бисфенолA и PVC.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150714001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма предлага своите услуги като подизпълнител за производство на режещи инструменти и
леене под налягане.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150324001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, производител на бариери, използвани за бързо разполагане при пътнотранспортни
произшествия, за военно приложение, управления на събития, летища, контрол на големи
групи хора и други приложения, търси дистрибутори.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BRUK20150715001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси картонени кутии (с възможност за отпечатване на лога върху тях) за своите
козметични продукти. Материалът трябва да бъде достатъчно здрав за транспортиране.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150617004         Виж пълния текст (EN)          

Фирма с опит в разработването на електронни устройства за пушене (електронни цигари)
предлага услугите си като подизпълнител.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BRUK20150710001          Виж пълния текст (EN)          

Търговско посредническа фирма желае да сключи споразумение за дистрибуция с подходящ
партньор за внос на рафинирано царевично олио. Опаковката трябва да бъде в полиетилен
терефталат (PET), пластмасова опаковка или в насипно състояние (флекси танк). Фирмата
търси партньори, които могат да доставят големи количества.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BRUK20150605001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси европейски производител или доставчик на шестостенни болтове, гайки и
плоски шайби от високовъглеродна и неръждаема стомана с цел сключване на споразумение
за производство.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150505001         Виж пълния текст (EN)          

Производител на текстил търси партньори за дистрибуция на уникални почистващи тъкани,
изработени от рециклирани материали, които могат да се използват със или без химикали за
дълбоко почистване на различни твърди и текстурирани повърхности. Материята задържа
мръсотията от почистваната повърхност чрез механично почистване и може да бъде
използвана повторно след като се изпере.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BRUK20150414001          Виж пълния текст (EN)          

Дистрибутор, който работи с големи търговски вериги, търси производители на широка гама
от ароматизирани разтворими напитки, ободрителни напитки или сиропи, които могат да
бъдат адаптирани към джобни опаковки за суперконцентрирани сиропи за разтваряне във
вода. Продуктът трябва да бъде опакован във формат 3890 ml с възможност за разреждане в
максимум 6 литра вода.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150710003         Виж пълния текст (EN)          

Производител търси дистрибутори на печки и камини за дома (на твърдо гориво и на дърва).

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150601001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в уеб маркетинг, в брандиране и създаване на идентичност, изработка
на уеб сайтове, оптимизация на уеб сайтове, графичен дизайн и реклама чрез социални медии,
с конкретни силни страни в електронната търговия и високотехнологични отрасли, предлага
своите услуги на фирми със сериозни амбиции за развитие на онлайн присъствието си.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150709001         Виж пълния текст (EN)          

Производител на спортни облекла за деца на възраст 4  16 години предлага широка гама от
модни облекла, както и спортни екипи, подходящи за тенис, нетбол, хокей, скуош и фитнес.
Фирмата търси търси търговски агенти и дистрибутори в цяла Европа.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BRUK20150223001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси партньор за доставка, монтаж и поддръжка на машини и оборудване за
пресоване на ябълки (за производство на сайдер).

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20140702006         Виж пълния текст (EN)          

Фирма предлага услугите си като подизпълнител за производство на медийни проекти,
съвместни медийни продукции или като партньор в консорциум за участие в търгове и в
международни проекти.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150424001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в проектиране, производство, ремонт  и модификация на инструменти
за различни индустрии (космически изследвания, автомобилна индустрия, железопътна
индустрия, енергийни сектори и др.), търси търговски агенти и дистрибутори в чужбина.
Предлаганите продукти и услуги са подходящи за малки и големи инженерни фирми.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BRUK20150717002          Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси партньори за доставка на материали и производство на супер кондензатори за
употреба в зарядни устройства за батерии.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BRUK20150116002          Виж пълния текст (EN)          

Дистрибуторска фирма желае да разпространява на пазара във Великобритания иновативни
продукти за подобрения и поддръжка на дома от типа „направи си сам (DIY)“ сектора.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150116013         Виж пълния текст (EN)          

Фирма за производство на оптични компоненти и оптикомеханични компоненти търси
дистрибутори, които продават компоненти за фирми в секторите уреди за медицинската
индустрия, оптоелектроника, нефт и газ.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150409003         Виж пълния текст (EN)          

Акредитиран доставчик на специализирано обучение, търси образователни агенти и бизнес
консултанти, които да продават и популяризират обучителни курсове и събития в
европейските страни, насочени към  държавни и частни организации, университети и частни
колежи.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150721005         Виж пълния текст (EN)          

Производител на храни за професионална употреба във фитнеса и спорта търси дистрибутори
и търговски агенти. Храните са опаковани с необходимите прибори и се нуждаят само от
гореща вода за приготвянето им.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150713001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма е разработила нова, патентована технология за съхранение на енергия от
интермитентни ВЕИ. Системата използва четирипосочен инвертор за управление на
съхранението и използването на енергия между източника, батерията и мрежата. Това
елиминира необходимостта от модернизиране на мрежата и позволява да бъдат инсталирани
инсталации с поголям капацитет. Фирмата търси дистрибутори и монтажници за навлизане
на нови пазари.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150629004         Виж пълния текст (EN)          

Водещ доставчик на химически продукти и услуги предлага своите експертни познания,
научноизледователски опит и услуги за управление на проекти, на партньори от
фармацевтичния, агрохимическия, нефтохимическия сектор и на академични
научноизследователски институции. Фирмата предлага модерна техника и оборудване, както
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и опитен екип от химици, в допълнение към все поголям каталог от изследователски
съединения, които са на разположение за закупуване. Фирмата предлага споразумения за
подизпълнение и споразумения за услуги.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150710001         Виж пълния текст (EN)          

Производител на системи за контрол на прах и изпарения, търси търговски агенти и
дистрибутори. Фирмата осигурява консултации, проектиране, производство и монтаж.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150708007         Виж пълния текст (EN)          

Производител на шоколадови продукти търси търговски агенти и дистрибутори.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20150707003         Виж пълния текст (EN)          

Фирма е разработила мобилно приложение, което съчетава геореферирано видео,
проследяване на маршрут и съвместна работа за използване в сектора гражданско
инженерство. Фирмата търси партньори за лицензионно споразумение.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ      BOUK20131125001         Виж пълния текст (EN)          

Фармацевтична компания, която разработва специални лекарства, търси дистрибутори по
възможност с опит в разпространение на фармацевтични продукти, които лекуват
пристрастяване.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150311002          Виж пълния текст (EN)          

Инженерна фирма, производител на машини и оборудване за промишлена вътрешна
логистика, търси дистрибутори и търговски агенти. Фирмата доставя оборудване за фирми от
секторите ХВП, напитки, опаковъчна промишленост, козметика, здравеопазване,
производство на гуми. Фирмата разполага с широка гама от продукти. Конвейерна
технология, палетизатор и депалетизатор, технология за изсушаване  диапазонът е
разнообразен.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150702001          Виж пълния текст (EN)          

Консултантска компания предлага цялостни маркетинг услуги и услуги по управление на
бизнеса на фирми, които имат намерение да развиват стопанска дейност в Северна Германия.
Сътрудничеството може да се осъществява на база споразумение за предоставяне на услуги.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150703001          Виж пълния текст (EN)          
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Фирма предлага услуги по звуков дизайн за филми, телевизия, радио и събития. Фирмата
предлага своите услуги за звуков дизайн и аудио брандинг дейности в рамките на
споразумение за услуги. Фокусът на фирмата е корпоративен звуков дизайн, саундтраци и
клубна музика.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150702002          Виж пълния текст (EN)          

Фирма за производство на медийни продукти с акцент върху филми, специално създадени за
нуждите на фирми, панаири, продукти, популяризиране и 3Dвизуализация, търси търговски
представители и партньори за съвместно производство.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150702003          Виж пълния текст (EN)          

Производител на подправки и билки търси дистрибутори.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150702004          Виж пълния текст (EN)          

Фирма произвежда иновативни инфрачервени лампи за различни приложения, като например
отопление, затопляне, изсушаване или дезинфекция. Фирмата търси дистрибутори и
партньори за съвместно предприятие.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150616003          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, която произвежда отоплителни системи с инфрачервени панели за отглеждане на
прасенца, търси търговски представители и дистрибутори.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20140701001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на PBX системи, телефони и аксесоари търси търговски представители и
дистрибутори за новите си телефони, базирани на VoIP (интернет телефония).

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150616002          Виж пълния текст (EN)          

Фирма е разработила ГИСбазирана система, която позволява на потребителите да
идентифицират области с висок потенциал за поставяне на слънчеви панели, като се използват
данни от лазерно сканиране. Фирмата търси партньори за създаване на съвместно
предприятие или за сключване на споразумение за дистрибуция.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150409001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма предлага иновативни решения за защита от слънцето и ролетни щори – външни и
вътрешни. Фирмата предлага и система моторизирани ролетни щори, която е лесна за
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инсталиране и предлага ефективно засенчване. Фирмата търси дистрибутори и търговски
агенти за висококачествените си и патентовани продукти.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150409002          Виж пълния текст (EN)          

Производител на иновативни пружинни валове, които могат да се използват в системите за
защита от слънцето и системи за ролетни врати, както и в промишленото производство, търси
дистрибутори и търговски агенти.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150617001          Виж пълния текст (EN)          

Малка фирма, специализирана в печене и търговия с висококачествено органично кафе, търси
дистрибутори за своите продукти.

 

ГЕРМАНИЯ       BODE20150616001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси търговски агенти, активни в областта на 3D печата, които имат интерес да
създадат  франчайзинг мрежа в страната си. Целевите видове сътрудничество са споразумения
за франчайзинг агенти и споразумения за дистрибуторски услуги.

 

ИЗРАЕЛ               BOIL20141103001            Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси дистрибутори и търговци за своите иновативни продукти за грижа за косата.

 

ИЗРАЕЛ               BOIL20150204001            Виж пълния текст (EN)          

Фирма с дългогодишен опит в производство на професионални продукти за косата търси
дистрибутори и търговци.

 

ИЗРАЕЛ               BOIL20150401001            Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в разработването и производството на кабелни, хибридни и безжични
алармени системи, търси дистрибутори и търговски представители в Европа, работещи с
решения за сигурност.

 

ИРЛАНДИЯ      BOIE20130821001            Виж пълния текст (EN)          

Фирма за химически услуги предлага своите научноизследователски услуги при сключване на
споразумение за съвместно предприятие или при споразумение за производство на химикали
за сектора биофармация.
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ИСПАНИЯ          BOES20150428003           Виж пълния текст (EN)          

Винарна произвежда висококачествени вина с найновите технологии, с грозде от собствени
лозя и търси дистрибутори за своите продукти.

 

ИСПАНИЯ          BOES20150713001           Виж пълния текст (EN)          

Пивоварна е специализирана в производство на бира, използвайки само найдобрите съставки
и никога екстракти. Тяхната бира в момента е много успешна в барове, магазини, магазини за
за бира и в избрани ресторанти. Фирмата залага на качеството пред количеството и
произвежда в малки партиди. Търси вносители и дистрибутори.

 

ИСПАНИЯ          BOES20150324001           Виж пълния текст (EN)          

Производител на стоманени панели със стъкловиден емайл и с други материали за
облицовката на интериора на тунели, подлези, летища, гари, както и за декорация, търси
търговски представители и дистрибутори.

 

ИСПАНИЯ          BOES20150709003           Виж пълния текст (EN)          

Фирма за автоматизация, специализирана в проектиране, производство, продажба и ремонт на
електрически двигатели и контролни кутии за ферми, оранжерии и печки на биомаса, търси 
дистрибутори, специализирани в оборудване за животновъдство и поспециално техника за
вентилация, охлаждане и отопление.

 

ИСПАНИЯ          BOES20150616001           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в комерсиализиране на иновативни продукти, свързани с медицинско
оборудване, произлизащи от научноизследователски проекти, търси дистрибутори в страните
от ЕС.

 

ИСПАНИЯ          BOES20141225002           Виж пълния текст (EN)          

Производител на висококачествен зехтин търси дистрибутори за гурме магазини или търговци
на дребно в Полша и в България.

 

ИСПАНИЯ          BOES20140325001           Виж пълния текст (EN)          

Технологична фирма предлага своя опит за софтуерно разработване. Фирмата е
специализирана в изработката на системна и сензорна интеграция за хардуер, приложения за
визуална идентификация във видимия и инфрачервения спектър,  сензорен синтез,
комуникационни и M2M (Machine to Machine) технологии. Фирмата предлага услугите си като
подизпълнител на този тип техтнически услуги
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ИСПАНИЯ          BOES20150604002           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производство и монтаж на спортни съоръжения, търси
дистрибутори в областта на спорта за своите основни съоръжения – кортове за падъл тенис.

 

ИСПАНИЯ          BOES20140703005           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, производител на козметика на базата на естествени антиоксиданти и високо
съдържание на ликопен в техния състав, търси търговски представители и дистрибутори.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20140310003            Виж пълния текст (EN)          

Консултантска фирма с опит в организиране и управление на събития като изложби, панаири,
културни мероприятия, предлага услугите си на заинтересовани фирми от ЕС.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20140206003            Виж пълния текст (EN)          

Фирма, производител на висококачествени осветлени тела и продукти за обзавеждане в
традиционен италиански стил, търси дистрибутори и търговски представители. Фирмата
произвежда осветителни изделия (полилеи, свещници и стенни аплици) от дърво (издълбани
на ръка и украсени) и ковано желязо и стилизирани продукти за обзавеждане, като огледала и
маси. Има възможност и за изработка на продукти по поръчка.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20140205005            Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството и преработката на типична италианска храна
(сметанов сос с трюфел, сирене с трюфел, други специалитети с трюфели), търси
дистрибуторски услуги, търговци на дребно и едро. Фирмата използва суровини с найвисоко
качество в съответствие с традиционната тосканска и италианска кухня.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20141219018            Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на предварително приготвени и замразени пици,
търси търговски агенти и дистрибутори.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20150708001            Виж пълния текст (EN)          

Фармацевтична фирма с акредитирана лаборатория търси търговски агенти,  дистрибутори и
други подходящи бизнес партньори. Фирмата произвежда фармацевтични продукти, съставки
за храни и фуражи, козметика и хранителни добавки със собствени формули. Фирмата има
също така разрешение да разпространява необработени фармацевтични материали.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/abab984e-2239-417c-940c-d83af0e69313
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8bb08ce0-e5ac-405b-a7bc-522be100be58
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f92ab396-bb94-45e9-af12-f6a18e6f1d32
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/148249db-ae04-40b3-b55e-42227f528a9b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b77eeff0-b58e-46d7-b74d-2c68a550d610
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/478d1b70-8280-4fdb-832f-371efddd2ffd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a140a763-276c-4ae8-a53a-a0325361c8c1


 

ИТАЛИЯ             BOIT20150325002            Виж пълния текст (EN)          

Производител на обувки, модни аксесоари (колани, слънчеви очила) търси дистрибутори и
партньори за съвместно предприятие.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20140206001            Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на иновативни интериорни и екстериорни
фиброциментови плоскости, търси дистрибутори, търговци на дребно и едро.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20150430003            Виж пълния текст (EN)          

Фирма е разработила нов професионален сешоар. Благодарение на своята интелигентна и
безжична технология, сешоарът позволява да се пести енергия, работейки при ниски
температури с помалко инвазивно въздействие върху косата. Фирмата е отворена за
лицензионно споразумение или споразумение за съвместно предприятие.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20150220004            Виж пълния текст (EN)          

Производител на моторни лодки (за отдих и за професионални нужди) търси нови
дистрибутори и търговски агенти.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20140205004            Виж пълния текст (EN)          

Италианска фирма, специализирана в производство и монтаж на вътрешни щори, технически
щори и тапицерия, търси търговски посредници и дистрибутори.

 

ИТАЛИЯ             BOIT20150303003            Виж пълния текст (EN)          

Производител на традиционна италианска паста търси дистрибутори и търговски агенти.
Пастата е с високо качество, традиционно производство и се предлага в широка гама от форми
и асортимент. Цялата продукция е сертифицирана със "защитено географско указание".

 

КАНАДА             BOCA20150115001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на торове и препарати за биологично и конвенционално земеделие търси
дистрибутори.

 

КИПЪР BOCY20150109001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси дистрибутори и търговски агенти, които да разпространяват нейните продукти

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/39b3f6ae-a0f9-48f2-a675-19bdca0812d8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6958edc6-69fc-4a76-bbe5-f1b4b8c3384e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e72041a4-a159-446e-9f88-5e5b8f4a7f44
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63b0df78-d953-4158-94b7-60cb74cee096
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b6c2b25-50a2-4698-83c9-3985c266ec84
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92182699-13cf-42cb-85cb-a5ef1e4800da
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2dbb3b3b-4eec-4ef6-a385-57b6cd4c5309
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b09557a-f5ac-42f0-8418-cd42f3bf4020


от рожков: сироп от рожков, рожков на прах, шоколадови бонбони с рожков на прах, рожкови
сладки, рожков тахан, балсамов оцет със сироп от рожков и ликьор от рожков.

 

КИПЪР BOCY20150225002          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на алкохолни напитки (ликьори, крем ликьори,
коктейли, абсент и т.н.) и безалкохолни напитки (сокове), търси търговски агенти и
дистрибутори.

 

КИПЪР BOCY20150611001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на растителни масла, маргарин и емулгирани
сосове, търси вносители и дистрибутори.

 

КИПЪР BOCY20150304001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в предоставяне на митнически услуги и мултимодална спедиция,
предлага услугите си като агент за други спедитори от чужбина, които търсят партньор за
доставка на пратките им от и до Кипър.

 

КИТАЙ BOCN20150507001         Виж пълния текст (EN)          

Производител на материали от композитни метали, получени чрез използване на технологията
взривно заваряване, предлага широка гама от метали като мед, алуминий, стомана и титан за
направа на метални композитни материали за индустрии като аеронавтика, авиация и морско
инженерство. Фирмата търси дистрибутори и предлага сключване на споразумение за
съвместно производство.

 

КИТАЙ BRCN20150109001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производство на силиконови уплътнители, както и специални
съоръжения за производството на уплътнители, търси партньори от други страни за съвместно
предприятие.

 

ЛИТВА BOLT20150528003           Виж пълния текст (EN)          

Производител на автомобилно оборудване за обучителни нужди в учебни заведения, търси
дистрибутори и търговски агенти. Продуктовата гама се състои от напълно оперативни
двигатели с различни системи за доставка на гориво: бензин, дизелово гориво и хибридна
система (бензин и електричество) за леки и товарни автомобили. Продуктите се използват за
обучителни цели.

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1927299f-1654-404d-b047-a362a3270d21
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e820dfe5-0e80-4aa4-ad19-11761d4944db
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c715377e-01fc-4f69-aa1a-1ce477c424fa
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c4a5da09-0ed2-4c74-8ea7-f1c0f97ea37f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e5460d96-f84d-47a9-a7ec-8e7c16ca224f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f6d42e9-1174-43de-afbc-a7fc3d12a2ce


ЛИТВА BOLT20141204006           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в добив на торф, търси търговски посредници.

 

МАКЕДОНИЯ   BOMK20150709001        Виж пълния текст (EN)          

Производител на отоплителни системи, алуминиеви радиатори, части за електрическата и
автомобилната индустрия, хидравлични и пневматични части, търси дистрибутори и
търговски представители.

 

МАЛТА                BOMT20130828001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в предлагане на решения в сферата на ИТ сигурността, ИТ
инфраструктурата, управлението на финансови активи, решения за управление на заплати и
човешки ресурси и решения за регулярна отчетност в банкирането, търси търговски
представители, за да популяризира своите продукти в банковия сектор и сектора на
финансовите услуги, както и партньори за споразумение за съвместно предприятие в други
страни.

 

ПОЛША               BRPL20141224001           Виж пълния текст (EN)          

Производител на американски боровинки търси доставчици на опаковки за плодовете.
Фирмата се нуждае от PET опаковки в размери до 250 гр. Фирмата търси партньори в целия
ЕС за сключване на споразумение за производство.

 

ПОЛША               BOPL20141219006           Виж пълния текст (EN)          

Фирма предлага иновативен уред за почистване, произведен от висококачествени материали.
Продуктът може да се използва в домашни услови за ежедневно почистване и от
професионални почистващи фирми. Фирмата търси търговски представители и дистрибутори.

 

ПОЛША               BOPL20150313002           Виж пълния текст (EN)          

Производител на химикали, предимно от органична химия, предлага услугите си като
подизпълнител. Фирмата търси също дистрибутори и търговски представители.

 

ПОЛША               BOPL20150512001           Виж пълния текст (EN)          

Дизайнер на уникална и артистична линия облекла търси търговски агенти и дистрибутори.

 

ПОЛША               BOPL20150216002           Виж пълния текст (EN)          

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca0a5cd0-13db-48e9-b4ec-0bf3fbf7ac79
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d8392cfe-1e3e-493b-a88d-1ccd07f45f8b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba17cf8d-8e19-4077-a8f8-4573c17fdd2b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac161b0a-f600-4905-97ef-172ec1054eb4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2739203b-7996-457e-a4f0-cca294dab22e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8022bbd3-74bf-4510-a251-234602e352ab
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a665841-18e2-4718-80c5-beaf1a617dd2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49196dbf-9034-4bd5-b991-8baeae0ddc04


Фирма, специализирана в творчески медии, компютърна анимация, илюстрации, скриптове и
др., търси дългосрочно сътрудничество с рекламни агенции от цял свят.

 

ПОЛША               BOPL20150528004           Виж пълния текст (EN)          

Производител на дълготрайни тестени изделия (бисквити, тестени пръчици), съдържащи 
различни здравословни добавки, като амарант и боровинки, търси дистрибутори.

 

ПОЛША               BOPL20150617003           Виж пълния текст (EN)          

Фирма с 25 годишен опит в механична обработка на метали и производство на метални части,
елементи и конструкции, предлага услугите си като подизпълнител или сключване на
споразумение за съвместно производство.

 

ПОЛША               BOPL20150319005           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на натурални и органични хранителни продукти,
търси дистрибутори и търговски агенти.

 

ПОЛША               BOPL20150330004           Виж пълния текст (EN)          

Производител на широка гама от текстилни продукти за дома, като спално бельо, памучен
сатен, жарсе, кърпи, одеяла и други текстилни изделия, търси търговски агенти, вносители,
дистрибутори и предлага услугите си, като подизпълнител в рамките на споразумение за
производство.

 

ПОЛША               BOPL20150529002           Виж пълния текст (EN)          

Производител на диетични храни и био козметика търси дистрибутори и търговски
представители.

 

ПОЛША               BOPL20140529001           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в транспортни и логистични услуги, свързани с демонтаж, монтаж и
преместване с контейнери на промишлени инсталации, цялостни технологични линии и
съоръжения, търси бизнес партньори, които биха представлявали нейните услуги в други
страни.

 

ПОЛША               BRPL20140323001           Виж пълния текст (EN)          

Производител на иновативни сладкарски изделия – закуски и десертчет от плодове, търси
производители на органични сушени плодове.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c8ffba3-7d40-4ceb-93db-b403eb13f7aa
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d159a01-37e8-4ddf-b6ab-72e4c8386c71
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d31bafb-c232-4a29-ab93-a39852833061
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/143c9351-e456-4c07-a513-26a119e1c360
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d377c84e-dad9-416f-92cf-94ef1b30c3b2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b6c0a77-faa8-4ae4-96bd-82c81b081989
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fbb8cd9-4a6d-4039-9d44-68971df4cf61


 

ПОЛША               BOPL20150710002           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в проектиране и производство на машини и оборудване, главно за
автомобилния сектор, включително и специални инструменти и цялостни производствени
линии, търси търговски агенти и дистрибутори за своите продукти в Югоизточна Европа.
Потенциалният партньор трябва да е активен в областта на автомобилния сектор.

 

ПОЛША               BOPL20150327001           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана във внос и износ на неръждаема и киселинноустойчива стомана, в
производство на полуготови продукти и крайни продукти от тези материали, търси партньори,
заинтересовани от сключване на споразумение за производство и подизпълнение на отделни
производствени дейности.

 

ПОЛША               BOPL20150213001           Виж пълния текст (EN)          

Водеще доставчик на международни услуги по обработка на плащания за фирми и частни
лица предлага две нови услуги чрез онлайн платформа: електронен обмен на валута и
доверителна (escrow) сметка. Фирмата предлага своите услуги на финансови институции,
заинтересовани от сключване на лицензионни споразумения.

 

ПОЛША               BOPL20150717002           Виж пълния текст (EN)          

Производител на домати, отглеждани във високоспециализирани оранжерии с използването
на широка гама от иновативни технологични решения, търси дистрибутори за достъп до нови
пазари.

 

ПОЛША               BOPL20140603001           Виж пълния текст (EN)          

Фирма разработва, произвежда и продава полимерни материали за производителите на
биомедицински устройства (импланти, конци, винтове, скоби) и биоразградими опаковки.
Материалите са без калай, биосъвместими и лесни за обработка. Те се разграждат в рамките
на определен период от време. Фирмата търси производители и научноизследователски
институти за сключване на търговски споразумения.

 

ПОЛША               BOUK20140709002         Виж пълния текст (EN)          

Фирма за производство на преносимо заключващо устройство за защита на ски и щеки търси
партньори, работещи в сферата на зимните спортове, с цел дистрибуция и продажба на дребно
на продуктите.

 

ПОЛША               BOPL20131017004           Виж пълния текст (EN)          

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41ab1fa1-4031-4cb2-8d4e-d730dc147481
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45ac1241-fb35-40ad-a35b-c45dd0cc3ca6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55cbdefa-a459-4dda-90f9-ebfe42416fad
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8f1070c-a817-4783-8d3d-b019db4de6fb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ebda2ce7-b1ac-4a6a-9357-c9e05b83f4da
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/306b9510-b9a8-4347-9efc-ee46c2b1c151
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f54998eb-d493-4f70-94e9-563528145ee5


Фирма, специализирана в проектиране и производство на детски обучителни дървени
пособия, игри и играчки, предлага подизпълнение и търси дистрибутори. Продуктите са
естествени и екологично чисти продукти.

 

ПОЛША               BOPL20150407004           Виж пълния текст (EN)          

ИТ фирма е разработила софтуерно решение за оперативните дейности, извършвани от
железопътните компании, подходящо за организиране на счетоводството, обслужване на
клиенти, продажба на билети (включително онлайн продажба), както и управление на големи
бази данни. Компанията търси партньори, с които да навлезе на европейския пазар в
железопътния сектор на база споразумение за сътрудничество или споразумение за съвместно
предприятие.

 

ПОЛША               BOPL20140121004           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в дизайн и производство на дамско облекло и бижута, търси
партньори за сътрудничество в Европейския съюз: дистрибутори на дрехи, търговски агенти,
бутици и онлайн магазини за облекло.

 

ПОЛША               BOPL20150119003           Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на сертифицирани ултразвукови скенери, скенери за
пикочния мехур, ветеринарни скенери и биометрични скенери, търси търговски агенти и
дистрибутори.

 

ПОЛША               BOPL20150225002           Виж пълния текст (EN)          

Производител на иновативни палета от рециклирана хартия търси дистрибутори в чужбина.
Палетата са екологосъобразни и рециклируеми. Цените са разумни.

 

ПОЛША               BOPL20150311001           Виж пълния текст (EN)          

Производител на естествена ленена тъкан, тъкани за рисуване, лен, памук, сурови или
грундирани, търси дистрибутори. Цените са конкурентни и фирмата е готова да произвежда
тъканта в зависимост от нуждите на клиента

 

ПОЛША               BOPL20150218001           Виж пълния текст (EN)          

Производител и дистрибутор на дълбоко замразени ягодоплодни (ягоди, малини, боровинки,
капини и др.) търси дистрибутори и търговски представители в чужбина. Годишният обем
производство надхвърля 20 000 тона замразени плодове.

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d86ad93d-4316-4d73-a4e1-f91315ecda48
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9ca838e-ee1a-46d2-8643-9fd8c9418c5d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/31fc848c-5f82-4dc6-9dd4-4c338679a0c0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/68cc8082-1d48-4c47-92b9-d798a72235d7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcb77ff4-2337-40b9-a674-6eee185a58a7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe8d50ae-4564-4a01-9c84-0b45b9a3b8aa


ПОЛША               BOPL20150617002           Виж пълния текст (EN)          

Производител на органичнa козметика търси дистрибутори и търговски агенти.

 

ПОЛША               BOPL20150217002           Виж пълния текст (EN)          

Производител на кабели и проводници търси дистрибутори в чужбина.

 

ПОРТУГАЛИЯ   BOPT20150306001          Виж пълния текст (EN)          

Леярна, специализирана в леене на желязо и алуминий, с възможности за механична
обработка, предлага услугите си като подизпълнител.

 

ПОРТУГАЛИЯ   BOPT20150317002          Виж пълния текст (EN)          

Разработчик на уеб приложения предлага иновативна GIS платформа за управление нa
туристически и културни услуги и дейности. Фирмата търси ИТ интегратори и бизнес
партньори, предлагащи решения на фирми в туризма или на организатори на културни
събития, интересуващи се от адаптиране на основните характеристики на платформата за
собствени нужди. 

 

ПОРТУГАЛИЯ   BOPT20140716001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на зехтин търси дистрибутори и предлага подизпълнителски дейности на
международни производители на зехтин. 

 

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ       BOKR20150702012          Виж пълния текст (EN)          

Производител на хипербарни кислородни камери търси дистрибутори в Европа. Фирмата
предлага също споразумение за производство. Продуктите вече са познати на клиенти в 48
страни в целия свят, благодарение на високото си качество, конкурентни цени и бърза
доставка.

 

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ       BOKR20150702005          Виж пълния текст (EN)          

Производител на мобилни устройства и LED осветителни тела, търси дистрибутор в Европа.
Фирмата предлага и споразумение за производство.

 

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ       BOKR20150714002          Виж пълния текст (EN)          

Производител на консумативи за пожарна безопасност (фенер, детектор за дим, евакуационно
осветление) търси дистрибутори в Европа.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97e1e892-bc35-4ab3-b5a9-2c23d3fbaf3d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72ebb5c2-de09-433d-984c-10529391b012
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1543a4a0-fbc2-4ff3-89b1-7a3e0a56c099
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d442673e-f6fc-46dc-b67f-2f0a61ddcfdf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c8a2e01-a0b4-45f8-8bcf-11506eba0bd3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/38f9b7a2-1ef3-4a01-b617-e82bf00625f4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afb9d701-838a-4624-a800-dc4ce26a1a6f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad81ea1c-3349-4b38-bd8f-35e78046d928


 

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ       BOKR20150715002          Виж пълния текст (EN)          

Производител на дамски козметични продукти с натурални съставки търси дистрибутори в
Европа.

 

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ       BRKR20150610002           Виж пълния текст (EN)          

Производител на  LED улично осветление и безжични системи за видеонаблюдение (CCTV),
захранвани от слънчева енергия, търси международни партньори. Фирмата търси търговски и 
производствени партньори в областта на решенията със слънчева енергия или решения в
сферата на чистата енергия. Фирмата желае да бъде ангажирана в международни проекти за
чиста енергия, общински проекти, развитие на селските райони.

 

РУМЪНИЯ         BORO20150710001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в уеб дизайн, разработка на уеб приложения, оптимизация за
търсачки, предлага споразумения за подизпълнение и споразумения за услуги.

 

РУМЪНИЯ         BORO20150303001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в услуги за печат и рекламни материали: отпечатване на книги,
списания, плакати, листовки, каталози, предлага своите услуги на европейски контрагенти.
Фирмата желае да бъде подизпълнител.

 

РУМЪНИЯ         BORO20150519001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в събиране и индивидуално бързо замразяване на горски плодове и
горски гъби, търси търговски агенти и дистрибутори.

 

РУМЪНИЯ         BORO20150210001         Виж пълния текст (EN)          

Производител на разсад за ягоди и ягодоплодни храсти търси дистрибутори за своите
продукти.

 

РУМЪНИЯ         BORO20140226001         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на строителни материали, включително и лепила,
мазилки, замазки и полистирол, търси дистрибутори и търговски агенти.

 

СЛОВАКИЯ        BRSK20150225001           Виж пълния текст (EN)          

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5558d8b8-0c92-446b-8d87-4c2a30dbf680
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c06a850b-00f3-4228-b9ce-8043a1c59530
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/447a28ab-073d-4fef-87ef-1a5ffbdac4c3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be01f4c3-43f6-4138-b84b-e50c32a09857
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ebb0898-92fe-4a3d-8d84-565942aa2376
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27942b61-3e45-4253-ae77-cf3f70a82a51
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78ee4c6e-fdbf-4010-b3c8-be71f291accc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dec1f903-401e-40ed-9d73-d06529584719


Фирма търси доставчик на ензима лактаза в таблетна форма.

 

СЛОВЕНИЯ        BOSI20150611004            Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на мебели за градска среда, търси дистрибутори за
продажба на четирите си линии мебели.

 

СЛОВЕНИЯ        BOSI20150608001            Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производство, доставка и монтаж на продукти, които увеличават
безопасността по пътищата (бариери, огради, мантинели за безопасност по пътищата и друго
допълващо оборудване), търси търговски агенти и дистрибутори.

 

СЛОВЕНИЯ        BOSI20150611001            Виж пълния текст (EN)          

Производител на габиони и новаторски стени, изградени от габиони, които се използват за
подпорни стени, диги или крайречни облицовки, декоративни стени, огради и шумови
бариери, търси дистрибутори в Европа.

 

СЛОВЕНИЯ        BOSI20150716002            Виж пълния текст (EN)          

Производител на иновативни, висококачествени козметични продукти за грижа за кожата на
лицето, шията, деколтето и ръцете, търси дистрибутори. Продуктите съдържат до 99%
активни натурални съставки, не съдържат парабени и алергени. Всички продукти се
произвеждат и предлагат под собствена марка.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20150708002          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на декоративни килими и килимчета за зала (с
латекс), търси дистрибутори.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20150401003          Виж пълния текст (EN)          

Производител на хладилни системи за хладилни помещения, спирални фризери и системи за
замразяване търси дистрибутори и търговски представители.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20150529001          Виж пълния текст (EN)          

Инженерингова фирма с основни дейности механика, инсталации, отопление, охлаждане и
климатизация предлага своите услуги, свързани с посочението дейности, на базата на
споразумение за подизпълнение.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c31f1cfb-7146-4df6-8eda-d721de9c93bb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70c274ad-27e3-442d-9a5b-40cf176ca94c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/271537cf-c155-46cf-85bb-b734729fdc20
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/063efc26-9c8d-4e45-a045-25a9354f7086
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7bb63b4-81d7-404d-9dfc-f82880b41771
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab76883e-6174-4bfe-90cd-b4d915bad221
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de5d576f-e24c-4fa2-b072-36f6e89290c6


 

ТУРЦИЯ              BOTR20141224001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производство на сватбени и вечерни рокли, търси дистрибутори.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20150403001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на ортопедични и протезни устройства, търси дистрибутори и търговски
представители, специализирани в продажби и маркетинг в областта на ортопедията.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20150310002          Виж пълния текст (EN)          

Производител на детектори за пламък, серво двигатели, системи за управление на
запалването, предлага споразумение за производство. Тези продукти намират приложение
главно в цехове за производство на стъкло, алуминий и желязо.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20141226001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на алуминиеви дилатационни фуги и довършителни профили за строителната
индустрия, търси търговски агенти и дистрибутори на база комисионна за изпълнен проект.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20150218001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на машини за почистване на памук, системи за автоматизация и решения до
ключ, предлага своите свободни производствени възможности, чрез споразумение за
производство.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20150218006          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на оборудване за хигиена, санитарни бариери и
турникети, търси дистрибутори.

 

ТУРЦИЯ              BRTR20140704002           Виж пълния текст (EN)          

Производител на преработено и непреработено пуешко месо, търси търговци на едро и
производители, които предлагат храна за пуйки (царевица, пшеница, соя и т.н.).

 

ТУРЦИЯ              BOTR20141025002          Виж пълния текст (EN)          

Производител на студено пресован зехтин търси дистрибутори и търговски обекти за
пласмент на този продукт. Фирмата разполага с производствен капацитет от около 1000 тона
годишно. Продуктът може да бъде опакован в стъклени бутилки с различни размери, както и в
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кутии от 5 до 20 литра.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20150224002          Виж пълния текст (EN)          

Производител на мебели (масички за кафе, козметични щандове, щандове за бижута, щандове
за часовници и др.), търси дистрибутори за своите продукти.

 

ТУРЦИЯ              BOTR20150224001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в производството на хидравлични и пневматични комплекти за
обучение, търси дистрибутори.

 

УНГАРИЯ           BOHU20150618001         Виж пълния текст (EN)          

Производител на традиционни унгарски бисквити, продукти за здравословно хранене със
специална детска линия търси вносители, дистрибутори и търговски агенти.

 

УНГАРИЯ           BOHU20141111003         Виж пълния текст (EN)          

Производител на химически продукти за автокозметика, боядисващи аерозоли и технически
аерозоли търси дистрибутори и агенти за продажба на продуктите си. Фирмата също така
може да произвежда този вид стоки с марка на партньора, съгласно споразумение за
производство.

 

УНГАРИЯ           BOHU20141121002         Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в изграждане на леки постройки и производство на уникални мебели, 
предлага услугите си като подизпълнител.

 

УНГАРИЯ           BOHU20150303002         Виж пълния текст (EN)          

Производител на мед и на други продукти на базата на мед, търси дистрибутори.

 

УНГАРИЯ           BOHU20140905001         Виж пълния текст (EN)          

Производител на овкусяващи продукти под формата на таблетки търси търговски агенти,
представители, търговци на едро и търговци на дребно за разпространение на тези продукти.
Фирмата непрекъснато разширява гамата си от продукти, като например:

 винена киселина

 подсладители: глюконат (сорбитол), подслаждащи таблетки
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 заместител на лимона, лимонена киселина

 плодова захар (фруктоза), глюкоза (декстроза), бонбони и десертчета с глюкоза.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20140123002          Виж пълния текст (EN)          

Производител на пластмасови мебели за оборудване на плувни басейни, търси дистрибутори
и  търговски агенти. Фирмата предлага продукти за душове за обществени басейни, водни
паркове, таласотерапия, спа центрове, къмпинги, паркове, хотели. Освен това има и
новоразработени иновативни продукти  високи и ниски столчета за бебета, малка мобилна
пейка за възрастни.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20150616001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в термоформоване, предлага услугите си като подизпълнител.
Фирмата е производител на продукти за уелнес и басейни, за автомобилостроене и санитарна
индустрия.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20150213001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, предоставяща нов инструмент за интернет обучение за оказване на първа помощ,
търси дистрибутори. Инструментът е предназначен за ученици в училища, обучителни
организации и за служители във фирми.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20150521002          Виж пълния текст (EN)          

Производител на машини за дозиране и затваряне на прах и течности предлага споразумение
за производство. Фирмата може да разработи по поръчка оборудване, адаптирано към
съответните нужди. Машините може да се използват в козметичната индустрия, хранителната
индустрия, мастилени тонери или всяка промишленост, която се нуждае от автоматизиране
или полуавтоматизиране на процеса на пълнене и затваряне на контейнери.

 

ФРАНЦИЯ         BRFR20150226001           Виж пълния текст (EN)          

Производител на екологични чанти от рециклиран текстил, използван в морската индустрия,
търси фирми за събиране на отпадъци, които могат да предоставят използвани платна и друг
вид текстил, използван в морската индустрия.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20150226003          Виж пълния текст (EN)          

Производител на чанти, изработени от рециклиран текстил, използван в морската индустрия и
рециклирани рекламни платна, търси дистрибутори, търговски агенти и търговци на дребно.
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ФРАНЦИЯ         BOFR20131209001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, предоставяща услуги при клиничните изследвания и епидемиологията на
фармацевтични продукти, предлага услугите на биотехнологични и фармацевтични компании,
които искат да тестват нови продукти.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20140416002          Виж пълния текст (EN)          

Производител на машини за опаковъчни торбички търси търговски представители и
дистрибутори, които могат да продават машините и ноухау за изработени по поръчка
машини за медицински опаковки.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20150212001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на тъкани за ризи търси партньори, които търсят висококачествени материи в
големи количества и желаят да подпишат споразумение за подизпълнение или производство.
Фирмата е в състояние да предостави доста видове тъкани: технически (за промишлени и
медицински приложения), класически или специални тъкани с комбинация от материали и
специални сплитки.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20150622001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на висококачествени детски продукти (биберони за шишета, шишета и
залъгалки) търси търговски агенти и дистрибутори. Гамата от продукти е специално
проектирана и съобразена с денталното развитие на децата от раждането до 4годишна
възраст.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20150604002          Виж пълния текст (EN)          

Винарна кооперация за производство на вина  червено, бяло и розе сухи вина (без сладки и
газирани вина) търси търговски агенти, вносители и дистрибутори.

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20130703011          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в обеззаразяване на вода и почва, търси ексклузивни вносители за
своя препарат за абсорбация на масла (минерални масла, растителни масла, хидравлични
масла и др.).

 

ФРАНЦИЯ         BOFR20150629001          Виж пълния текст (EN)          

Козметична марка, специализирана в производство на продукти за грижа за кожата и косата за
тъмна, матова и смесен тип кожа, търси дистрибутори и търговци на дребно.
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ФРАНЦИЯ         BOFR20150506001          Виж пълния текст (EN)          

Производител на специализирано оборудване за отпадъци, за ефективно разделяне на
опаковки от съдържание, е разработил нова система за разделяне на фракциите на органични
и неорганични отпадъци. Типичните клиенти са фирми за производство на храни и търговци
на дребно на храни, площадки за компостиране, фирми за производство на биогаз и моторни
превозни средства за събиране на отпадъци. Фирмата търси дистрибутори.

 

ХОЛАНДИЯ      BONL20150709007          Виж пълния текст (EN)          

Производител на пълна гама от хранителни продукти: месо, птиче месо и морска храна, търси
търговски агенти.

 

ХОЛАНДИЯ      BRNL20150212001           Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси производствен партньор в България или Румъния, който може да произвежда
вълнени якета и палта. Фирмата се интересува от споразумение за производство.

 

ХОЛАНДИЯ      BONL20140916001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, специализирана в консултиране на малки и средни предприятия, които имат бизнес
свързан с внос и износ или инвестиции в страни извън еврозоната, със задължения относно
чуждестранната валута. Фирмата търси консултантски фирми и счетоводни къщи, които
работят с вносители, износители или инвеститори, които имат бизнес дейности в страни извън
еврозоната и се нуждаят от помощ за получаване на подобри валутни позиции. Фирмата
предлага споразумение за услуги.

 

ХОЛАНДИЯ      BONL20150527001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма, създала електрическо устройство за придвижване, търси търговски представители и
дистрибутори. Продуктът е с нарастваща популярност.

 

ХОЛАНДИЯ      BRNL20150708001           Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси партньори за споразумение за производство на одеяла за спортисти.

 

ХОЛАНДИЯ      BRNL20150709001           Виж пълния текст (EN)          

Фирма търси иновативни качествени продукти за спортове на открито. Продуктите следва да
бъдат в областта на ски, сноуборд, къмпинг, планинско колоездене и състезателно колоездене.
Търсят се партньори, които искат да предлагат своите продукти на холандския и на
белгийския пазар. Фирмата разполага с добре развита мрежа от търговци на дребно и активна
платформа за електронна търговия. Фирмата предлага услугите си като дистрибутор.
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ХОЛАНДИЯ      BONL20150225001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма предлага мастър франчайз за нова терапия за наместване на таза и нормализиране на
положението на гръбначния стълб, която лекува болки в долната част на гърба и шията.

 

ХОЛАНДИЯ      BONL20150612001          Виж пълния текст (EN)          

Вносител и износител на дълбоко замразени и дехидратирани плодове и зеленчуци търси нови
агенти и дистрибутори в Европа.

 

ХОЛАНДИЯ      BONL20150519002          Виж пълния текст (EN)          

Фирма с опит в областта на складовата логистика и транспорт в хранителновкусовия сектор
предлага логистични решения, включително софтуер, управление на инвентара, обработка на
поръчки, опаковане, транспорт и доставка до крайния потребител. Фирмата търси нови бизнес
партньори в Европа и извън нея за сътрудничество в рамките на споразумения за услуги.

 

ХОЛАНДИЯ      BRNL20150126001           Виж пълния текст (EN)          

Търговска агенция търси продукти за отдих, като например градински мебели и аксесоари за
търговия на едро и професионалния пазар на хотелиерството. Фирмата предлага на
производителите на висок клас продукти, въвеждане на холандския пазар чрез
популяризиране чрез интернет маркетинг и търговски изложения. Фирмата предлага
споразумение за търговско представителство на производители, които искат да въведат своите
продукти на холандския пазар 

 

ХОЛАНДИЯ      BONL20150706001          Виж пълния текст (EN)          

Фирма е разработила приложение за Apple и Android платформи, което помага на
потребителите, които търсят компания за преместване или място за съхранение на стоки, да
намери такава фирма лесно и ефикасно. В момента над 450 такива фирми в 120 страни са
посочени в приложението. Фирмата търси инвеститори и ИТ фирми за сключване на
споразумение за съвместно предприятие, за да се реализира следващата стъпка в техническото
развитие на приложението.

 

ЧЕРНА ГОРА     BOME20141211001         Виж пълния текст (EN)          

Производител на различни видове режещи дискове иска да разшири дейността си и предлага
да работи като подизпълнител на производители на дървообработващи машини и да осигури
поддържане на режещи дискове. Фирмата търси и дистрибутори.

 

ЧЕХИЯ BOCZ20150204001          Виж пълния текст (EN)          

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ed4c913-b1c4-4095-8698-65d72e6bbe68
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88d19240-8894-4939-88ca-3a7eee3644fd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/979385ee-ea69-4dba-9c56-e11f8d5d9187
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5aff3d2-3e87-444d-a16f-c82dd0c0e227
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81e72a59-f772-401e-bb73-45c48ebc6433
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f08bb50-91b3-43e0-adec-94180def91b2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e5d68a7-aff7-42e8-a2b5-b23651b4dbbf


Фирма е разработила устройство за измерване на реологичните свойства на материали.
Апаратът измерва връзката между напрежение и деформация по време на втвърдяването на
материала. Използва се главно за материали като цимент, чакъл, синтетични системи за
боядисване на под и подови покрития. Фирмата търси търговски агенти и търговски
представители за  разпространение и продажба на това устройство на различни пазари.

 

ШВЕЦИЯ            BOSE20150520001           Виж пълния текст (EN)          

Производител на продукти за домакинството търси дистрибутори и търговски агенти.
Фирмата предлага селекция от продукти за дома като подноси и дъски за рязане. Тя също
предлага селекция от копринени шалове, възглавници, калъфи за смартфони и преносими
компютри.

 

ШВЕЦИЯ            BRSE20150415001           Виж пълния текст (EN)          

Производител на нежилищни дървени постройки, които се използват за съхранение и
управление на отпадъците търси доставчици за бетоновите плочи, използвани в техните
продукти. Размер на постройките: 1525 m2.

 

Затвори

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81da0a1a-edb7-4d4e-b8b1-40d6d74f8e13
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/639e437b-6781-47d4-bc4b-d030fe77d27c

