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БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 21 
 

  

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network 
за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране. В бюлетина са 
преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да 
се запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст запитването Ви 
интересува, попълнете Онлайн формата посочена по долу.  
За контакти и повече информация - тел. 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net 

 
ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ КЪМ ДАДЕНА ОФЕРТА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА 

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

 
 
АРМЕНИЯ BOAM20140701002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производствона вълнени одеала, търси търговски агенти и 
дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20151023001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, производител на висококачествено дамско, мъжко и детско облекло, търси 
дистрибутори и търговски представители, както и предлага услугите си като 
подизпълнител. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20150929001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, производител на патентовани протектори за кърмене от естествен памук, 
спомагащи да се предпази гърдата от напукване, търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20151013002 Виж пълния текст (EN)  

Издател на професионален софтуер предлага иновативни решения за кол центрове и 
връзки с клиенти. Фирмата търси партньори за интегриране на технологията чрез 
търговско споразумение.   

https://goo.gl/uMwdEJ
https://goo.gl/uMwdEJ
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/beb8fae9-7d63-4574-b806-97442e7a2c08
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f304d136-2f11-4bc3-8853-a0bfd70ac86e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79622329-6c72-4724-9f12-3f7a4f19b396
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94280270-6d95-4ab6-b440-c26843f4dbc4
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150925001 Виж пълния текст (EN) 

Дистрибутор търси производители на градински продукти от дърво (декоративни 
огради, мебели и т.н. за производство спрямо спецификациите, включително опаковка 
и транспортиране). Продуктите трябва да са тествани за издръжливост, използвайки 
безхромна обработка и да са маркирани със специфична референция, позволяваща 
качествен мониторинг.  
 
 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150924004 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, производител на часовници, търси продавачи на дребно и дистрибутори за 
своите продукти. Продуктите включват съвременни и класически модели, стенни 
часовници, будилници, барометри и др.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150709001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма със значителен опит в посредничество на пазара на труда търси нови партньори 
- агенти, за да посрещнат нарастващото търене на кадри в сферата на 
здравеопазването, като идентифицират подходящи кандидати от ЕС. Фирмата предлага 
персонализирани решения за работодатели, както и услуги за хората, наети в този 
сектор.  
  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151110001 Виж пълния текст (EN) 

Доставчик на защитни маски, изполвани в индустрии със значително замърсяване като 
минодобив, корабостроене и др., предлага своите услуги като дистрибутор на 
продукти за обезопасяване, като ръкавици, иновативни предпазни очила и др.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151112001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма проектира, разработва и произвежда опаковки за хранителни продукти от 100% 
рециклирана пластмаса. Фирмата търси доставчици на прозрачни и цветни пластмаси 
от полетилентерефталат, рециклиран полиетилентерефталат и полиетилен.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151110005 Виж пълния текст (EN) 

Производител и доставчик на медицински диагностични тестове за болници и частни 
диагностични лаборатории, търси търговски представители и дистрибутори. Фирмата, 
също желае да доставя директно продукти на болници и лаборатории, като 
продуктовата гама включва клинични химически продукти, комплекти за кръвен 
анализ и анализ на инфекциозни болести.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151112002 Виж пълния текст (EN) 

Доставчик на инструменти, подходящи за фризьорски  и СПА салони, бръснарници  и 
салони за домашни любимци, търси дистрибутори и търговци на едро.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151103002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на хидравлични и пневматични маркучи, спирачки, съединители и други 
компоненти за железопътната индустрия желае да разшири своята дейност в Европа и 
търси дистрибутори, както и партньори за сключване на производствено или 
подизпълнителско споразумение. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151125002 Виж пълния текст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d767fa8e-6b5f-4a55-9e21-d18498dfc4ce
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cea04b04-f5fa-4866-9544-075ae150cd78
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41a2743d-713a-42ea-98f5-db8c87e70129
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c34a735f-b88b-4a5e-9313-1abe53743074
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d8e8176-a2f3-490b-aa79-3a33ad89b673
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7090edd0-e64e-456c-8353-080a03f8bb55
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69b503d6-4f1d-488e-8d70-51b70c6b3d73
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f294e2c1-3c17-4bb3-8721-5dfec107d2f4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dcce077-ebef-445f-a003-6859dfdce06b
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Фирма, която е патентовала гама от калъфи за крикет, както и други продукти за 
крикет, като екрани, обложки, сравнителни таблици и др., търси дистрибутори.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151013003 Виж пълния текст (EN) 

Транспортна и логистична фирма предлага транспортни, складови и дистрибуторски 
логистични услуги на европейски фирми.  
 
 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150729007 Виж пълния текст (EN) 

Мултинационален изследователски център предлага услуги във всички сфери на 
агрохимията, борбата с вредители и здравето на домашните животни. Фирмата 
предлага услугите си на организации, търсещи тестване или партньори за продуктово 
развитие, регистрация или акредитация.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151104007 Виж пълния текст (EN) 

Фирма за дигитални медийни услуги предлага подизпълнение в сферата на туризма, 
изкуството, строителството и здравеопазването. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151104001 Виж пълния текст (EN) 

Утвърден производител на фармацевтични билкови лекарства, търси опитни 
дистрибутори и търговски представители.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150930004 Виж пълния текст (EN) 

Производител и преработчик на прежди предлага гама от меки аксесоари за дома – 
черги, шалтета, възглавници, вътрешни подложки с различна големина и вид. 
Фирмата търси търговски представители и дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150902003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма предлага цялостно управление на събития и консултантски услуги, включително 
електронни и виртуални, както и проектно управление и доставки на място. Фирмата 
предлага услугите си на партньори, търсещи  външни ресурси за събития чрез 
споразумение за услуги.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20141216002 Виж пълния текст (EN) 

Езиково училище предлага иновативен подход за изучаване на език, подобряване 
говора и писмените умения, както и пълна гама от професионални и бизнес услуги, 
културни лингвистични пакети, летни училища и т.н. Фирмата търси партньори 
работещи в областта на образованието, предлагащи следване в чужбина, схеми за 
обмен на студенти и международни стажове. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151110006 Виж пълния текст (EN) 

Производител на органична бира търси дистрибутори. Пивоварната произвежда 
различни видове бира със съставки, отгледани в тяхната ферма.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151102003 Виж пълния текст (EN) 

Производител на иновативна вакуумна помпа за течности търси дистрибутори в Европа. 
Помпата има иноватиен дизайн и включва двоен спирален ротор, монтиран в 
цилиндричен барел.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150930003 Виж пълния текст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aba5d2a-7c6a-4c87-998e-6f1e36e4fde6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d132b4e5-c4e2-426d-8527-77eded18edca
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8ad7e32-6573-48ae-96a2-77fd57777ab0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2202331e-9565-4665-8524-788282353748
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed5d851e-66bb-4e37-a206-7a7b528beb2a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cdfebbd-9f27-4693-aebb-7e7c5ec661a7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b48d1432-33c7-496e-9fe3-8127438163fc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2026ba8-b597-466a-8a59-9e96a786d5ca
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef39f476-5158-4be4-98aa-c4152724a367
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ee9a1ab-c0a2-4d98-9018-d8a2df199b2d
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Производител на висококачествени текстилни легла и постелки за домашни любимци, 
както и специално спално бельо за ветеринарни клиники и животински колиби, търси 
дистрибутори и търговски агенти.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151110001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, предлагаща висококачествени преводачески услуги, App Store оптимизация и 
онлайн текстови услуги, търси партньори за сключване на споразумение за услуги. 
Фирмата търси и партньори, които могат да допълнят портфолиото си с решения, 
които да предлагат на своите клиенти.  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151112003 Виж пълния текст (EN) 

Биотехнологична организация, специализирана в разработването на евтини екологични 
системи за тестване на токсичност и точно разпознаване на патогени и токсични 
остатъци, търси дистрибутори и търговски агенти, както и биотехнологични 
организации за съвместно предприятие.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151111003 Виж пълния текст (EN) 

Производител и дистрибутор на иригационни системи за поливане на дървета, храсти и 
растения търси дистрибутори. Продуктът е лесен за инсталиране, щадящ околната 
среда и може да се използва в жилищни и търговски сгради. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151116001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма от хранителния сектор търси производители на хлебни изделия като ролца, 
сладкарски изделия, чай и кафе, свежи сандвичи, кифли и т.н. за сключване на 
договор за франчайзинг.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151117003 Виж пълния текст (EN) 

Туроператор предлага филмови обиколки в Лондон до локациите на някои от най-
известните филми на Алфред Хичкок. Фирмата търси агенти от Европа.  

 
ГЕРМАНИЯ BRDE20151117002 Виж пълния текст (EN)  

Търговец на едро и дистрибутор на материали, използвани за 3D печат търси 
производители на прахове, гранули и пълнители за 3D печат.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20151001003 Виж пълния текст (EN)  

Производител на хидравлични колекторни блокове като стоманени, хидравлични, 
неръждаеми, алуминиеви блокове от 40 кг до 8,5 т, търси дистрибутори и търговски 
представители, работещи на европейския промишлен и мобилен хидравличен пазар.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20151117001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма предлага електрически активатори за широка гама от приложения и сектори. 
Фирмата търси дистрибутори и търговски представители.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20151127001 Виж пълния текст (EN)  

Ветроходнодружество предлагаперсонализираниуслуги, 
включителнопътувания,курсове по ветроходство, развлекателни 
пътуванияисъстезания.Фирмата търситуристически агенции и туроператориза 
популяризиране на услугите й.  
 
ДАНИЯ BRDK20151113001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси производители на бели полиетиленови бутилки с помпа за пяна от 100 и 
200 мл. Бутилките трябва да имат диаметър от приблизително 48 мм и широка дупка за 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ae67a6b-ec53-4560-a260-e236b90a382f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7adf31d8-a95f-470c-acc3-ef0f9bb13af8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5f7afa8-6f2b-460d-a550-fa69d5e0936c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77edfe35-7b10-4d2e-a55b-4eca6d590d7e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25a29660-d8e1-4054-971e-0d4108282250
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fcb6bf2-d8d6-4046-9f69-69ee06a06d15
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9a915fa-80a7-4ef0-ae8c-0063ab1c6ce5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/400e6ad6-7a1f-43f6-902c-59cf37a84024
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ebd7f914-0183-4f56-862b-85b5b52b1e08
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eba23615-281f-4724-8c63-dafdcc7f7c5d
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пълнене.  
 
ДАНИЯ BODK20151117001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, предлагаща B2B онлайн услуги, търси фирми, заинтересовани от използване на 
B2B платформа за купуване и продажба на инвентаризация.  
 
 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20150825001 Виж пълния текст (EN) 

Водещ производител на матраци под собствена марка, както и под други марки, търси 
дистрибутори и търговски представители.  
 
ИЗРАЕЛ BOIL20150706003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на ветеринарни инсектициди, предлага гама от 
иновативни инсектицидни продукти за широка употреба. Фирмата търси дистрибутори 
и търговски представители.  
 
ИРЛАНДИЯ BOIE20151027001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма е разработила набор от GSM решения за контрол на достъпа, сигурност, 
дистанционен контрол, домашна автоматизация и промишлен мониторинг. Освен това, 
фирмата има нов  успешен продукт, даващ достъп до отдалечени входове и портали. 
Фирмата търси дистрибутори и търговски представители. 
 
ИСПАНИЯ BOES20151106002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, предлагаща висококачествени аксесоари за домашни любимци (каишки, 
намордници и т.н.), търси дистрибутори и търговски представители.  
 
ИСПАНИЯ BOES20151030001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, обработваща гранитни блокове от местни мини, както и вносни материали от 
Бразилия и Индия и трансформираща ги в плочки или други изделия, в зависимост от 
желанието на клиента,търси търговски представители и дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20151027001 Виж пълния текст (EN) 

Проектант, разработил нова купаза хранене, която среща традициите със 
съвременните хранителни изисквания по моден начин, търси дистрибутори. Продуктът 
е мидообразен артикул, вдъхновен от японските порцеланови модели.  
 
ИСПАНИЯ BOES20150529001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, производител на зехтин, търси нови дистрибутори, които имат вече създадени 
контакти с хранителни вериги, супермаркети, специализирани магазини, както и с 
ресторанти, хотели и кетъринг фирми.  
 
ИСПАНИЯ BOES20150617001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в промишлена сериграфия и производител на широка гама от 
продукти (мембранни превключватели, предни панели, печатни платки, 
идентификационни платки, самозалепващи се етикети), търси търговски 
представители.  
 
ИСПАНИЯ BOES20151026001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на помощни химични продукти за печатната индустрия търси 
дистрибутори. Фирмата произвежда водни разтвори, мастиленопочистващи продукти и 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a73dea99-b2f4-47f4-be78-25c49e74c948
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/207c9482-8a53-4c72-bf51-6616529a3a3a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/339459c9-55d5-47e1-b8ee-6d0387bb402c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16eb84d8-dbb0-450e-b10c-7e805eb8cbef
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30f46edf-0f44-4386-bac7-9c81d3339081
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4abf90b1-7b01-4eef-8d08-8411c9cfd8bc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eafebfb7-2e54-45ee-a186-90becd8d184b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1ff9346-7e94-48f9-92e8-3813bbdc234b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7eee4991-4f3e-4079-af2e-516315d769d7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8737fc1d-97f0-4d04-97ef-655581b8ea52
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други химически разтвори, а освен това е способна да произвежда собствени 
химически формули благодарение на своята лаборатория и изследователски екип.  
 
ИСПАНИЯ BOES20150924001 Виж пълния текст (EN) 

Собственик на бизнес желае да продаде своята фирма, която е отдадена на 
разработване и строеж на жилищни сгради, а освен това притежава няколко парцела, 
намиращи се близо до град Търговище (област Дъмбовица, Румъния).  
ИСПАНИЯ BOES20150220002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана във ВЕИ сектора, предлага квалифицирани услуги за дизайн, 
разработване и поддръжка на соларни енергийни станции. Фирмата търси партьори 
(инвеститори, промоутъри и други фирми, специализирани в този сектор) за съвместно 
развитие на фотоволтаични електроцентрали.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20151119002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производството на плаващи платформис приложение в 
морски, езерни и басейни условия, както и във водни паркове и СПА комплекси, търси 
търговски агенти и дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20150908001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в обработка и декориране на камъни от лава от вулкана Етна, 
търси дистрибутори (архитекти, дизайнери итърговци на керамични изделия). Фирмата 
произвежда мебели за кухни и баня, маси, градински мебели, външни настилки, 
подови и стенни покрития, плочки и каменни мозайки от лава.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20150616002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, производител на многоцелевитранспортьори, които могат да се 
използват,както вселското стопанство, така и в озеленяването истроителството, търси 
дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20151117002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на дамски кожени обувки търси търговски представители и 
дистрибутори. Фирмата е износител и има успешни партньорства с фирми от ЕС. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20150918001 Виж пълния текст (EN) 

Търговец на първокласни храни като зехтин и вино търси дистрибутори с опит в 
предлагането на висококачествени продукти на ресторанти, гурме магазини и 
супермаркети.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20151007001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма с отлични умения в кинематиката и автоматизирания монтаж на компоненти 
предлага разработване, производство и логистика в сферата на металообработването.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20150616001 Виж пълния текст (EN) 

Водещ производител на металорежещи машини за тръби, профили и твърди материали 
търси дистрибутори и търговски представители.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20151109001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на металорежещи машини за тръби, профили и твърди материали, който 
освен това произвежда режещи и циркулярни дискове, търси дистрибутори.  
 
КАНАДА BOCA20151029001 Виж пълния текст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0c5e49c-0f14-46f6-9577-df15bcf893c3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a1200d2-2e43-423e-8c77-e7bfafb7b0f1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23cecf07-8d19-43ad-8edc-22a0d79f9f34
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf516efa-486b-400d-b371-c7fb01223e21
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e55247e-900b-465a-8069-6ce1cf7faa9b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aeee7c66-04e2-4ea9-8644-9d41996f4ccb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0fd6a21-f979-4566-9e0b-bb765d040e10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff3f807b-f720-4589-9b94-df363957dd5d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cf6f0b0-b2aa-45f3-8f1a-e1b33b5fe21a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f50a89b-ed25-4c1e-8583-f08aa5d0d37e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/366a4e02-d4ba-44be-930f-be43e84aa1ef
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Производител на технологията против хлъзгане, невидима, без мирис, която се състои 
от 97,5% вода, но прилепва към множество повърхности (всички видове подови 
повърхности, вани, душове, обувки, ботуши), търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ЛИТВА BRLT20151125001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в търговия с всички видове гуми, предлага дистрибуторски 
услуги на чуждестранни производители.  
ЛИТВА BOLT20151126001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, предлагаща управленски решения за бизнеса в сферата на счетоводството, 
продажбите и доставките, предлага своите услуги на търговци на дребно и едро, както 
и на търговски  фирми. Фирмата предлага сключване на дистрибуторско и 
лицензионно споразумение или създаване на съвместно предприятие.  
 
ЛИТВА BRLT20151113001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в почистване на замърсени почви и подпочвени води чрез 
биоремедиация и ризофилтрация, предлага услугите си като дистрибутор на фирми с 
допълващи продукти, заинтересовани от балтийския пазар.  
 
ЛИТВА BOLT20151127001 Виж пълния текст (EN) 

Биотехнологична фирма, която е разработила иновативни пробиотични продукти, 
търси дистрибутори или партньори за съвместно предприятиe от хранително-вкусовата 
индустрия. Фирма е разработила решение за обогатяване на напитки, подходящи за 
хора с лактозна непоносимост, вегани, диабетици.  
 
ПОЛША BRPL20151104001 Виж пълния текст (EN) 

Проектантска строителна фирма, специализирана в ИКТ инфраструктурни проекти и 
изграждане на специализирани сгради, търси подизпълнители.  
 
ПОЛША BOPL20151028001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в сферата на възобновяемата енергия предлага услугите си на 
инвеститори, желаещи да инвестират във фотоволтаични системи в Полша чрез 
споразумение за услуги или съвместно предприятие.  
 
ПОЛША BOPL20151121001 Виж пълния текст (EN) 

Производител и износител на качествен трикотаж (панталони, чорапогащници, 
гащеризони, чорапи) за Източна Европа, търси търговски представители и 
дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20151030002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма от металообработващия сектор, производител на съвременни машини и 
устройства за промишлеността, търси партньори, използващи елементи от лят 
алуминий за сключване на производствено или подизпълнителско споразумение.  
 
ПОЛША BOPL20151023004 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на бетонни продукти за строителния сектор и 
подове от бетонни плочи за отглеждане на добитък и свине, търси дистрибутори и 
търговски представители.  
 
ПОЛША BOPL20150811002 Виж пълния текст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/373f9d8f-c91e-44ad-a94f-6a5f17eae641
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb1440e0-650f-435b-bc9f-95d6e6125887
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cbffcb86-6829-4ffa-b8ad-fc266aab3cd9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dea97149-4371-4c2a-b7d8-5338adadc016
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62c0b4e2-ee33-467d-80f6-68ec65fddcad
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09795e43-b519-4623-8058-07f945cee57d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae694398-c589-476e-8853-1ce8c0ec3f58
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60766ad7-3f13-4687-a5c8-23226c10463f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a07c1f7b-1338-495e-9a6b-57a76b3ac13d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6a19b12-8916-4faa-b818-58bfdf19c4f2
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Фирма, специализирана в монтаж и заваряване на енергийни тръбопроводи, търси 
партньори за подизпълнителски услуги. Осен това фирмата работи със стоманени 
структури за енергийни съоръжения като електроцентрали, фабрики и заводи за кокс.  
 
ПОЛША BOPL20151022004 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, производител на PVC довършителни аксесоари (включително самозалепващи 
первази, обикновени первази, стълбищни профили), търси търговски агенти и 
дистрибутори.  
ПОЛША BOPL20151026001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, производител и дистрибутор на печени слънчогледови семки с различни 
вкусове (печени осолени семки, печени семки с подправки), търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20151022002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на иновативни хрупкави сушени плодове чрез нова технология търси 
дистрибутори и търговски представители за продажба в супермаркети, магазини за 
здравословни храни, кафе-сладкарници и барове.  
 
ПОЛША BOPL20151014005 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в ремонт на турбокомпресори, търси търговски представители 
и предлага услугите си като подизпълнител или партньор за съвместно предприятие.  
 
ПОЛША BOPL20151105001 Виж пълния текст (EN) 

ИТ фирма, специализирана в предлагане на продукти и услуги за туризма 
(туристически сайтове, рекламен и управленски софтуер за хотели), предлага своите 
услуги на международни партньори.  
 
ПОЛША BOPL20151002001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма за проектиране и изграждане в областта на енергетиката и възобновяемите 
енергийни източници, включително термопомпи, слънчеви клетки, слънчеви 
колектори, вятърни турбини, централи за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия (CHP) и котелни отоплителни системи, предлага услугите си 
като подизпълнител. 
 
ПОЛША BOPL20150915002 Виж пълния текст (EN) 

ИТ фирма предлага услуги като дистанционно развитие на екипи, разработване на 
софтуер и поддръжка, системи и анализи за оптимизация на производителността, 
разработване на мобилни и уеб приложения и др. Фирмата предлага услугите си като 
подизпълнител.   
 
ПОЛША BOPL2015102800 Виж пълния текст (EN) 

Производител на кожи, пух и пера и свързани с тях продукти, търси дистрибутори. 
Фирмата произвежда спално бельо и интериорни продукти, катообработени овчи и 
еленски кожи и кожени продукти, телешка кожа, кожи от дива свиня, пера и пух от 
патици и гъски, както и свързани с тях продукти, като покривки, спални чували, 
висококачествени пуфове от вълна, пуфове и аксесоари за деца. 
 
ПОЛША BOPL20151013002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма с опит в областта на компютърната графика и анимация предлага услугите си на 
партньори от други страни. Фирмата има опит в работата с 3D моделиране, анимация и 
арт концепции за игри и реклами. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7722c130-30f1-458d-bb7d-5dfdb604fcb9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6b6bd0c-2365-4192-8f92-81d94cf8d529
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d2a19ae-f01a-4fa5-8e17-82278b2d247c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/288ba6cb-dcee-48f1-8d72-8a76b19adad5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80162c17-26de-49a4-ab0a-85bb2a2645fa
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/288ba6cb-dcee-48f1-8d72-8a76b19adad5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86b1f5f2-3879-4e29-aa73-a0c63c42a0d2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0c0690d-752a-4f56-9e4f-a3a80800b6b5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a874cbb-9251-4ff2-ac06-aa50b4048e3a
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ПОЛША BOPL20151103001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в решения за осветление предлага специализирана LED лампа, 
подходящ за големи промишлени халета и складове. Фирмата търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20151027003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма за производство на метални мебели с 28 годишен опит предлага широка гама от 
продукти и елементи на училища, офиси и промишлени предприятия. Фирмата търси 
дистрибутори и предлага подизпълнение иили реципрочно производство. 
ПОЛША BOPL20151014001 Виж пълния текст (EN) 

Доставчик на широка гама от аудиовизуални и комуникационни услуги за събития, 
използващи LED и LCD екрани търси клиенти по договор за услуги. Фирмата търси 
организатори на масови прояви (панаири, концерти, спортни събития, конференции и 
т.н.), желаещи да използват най-новото поколение екрани. 
 
ПОЛША BOPL20151104002 Виж пълния текст (EN) 

Дизайнер и производител на детско облекло, търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
ПОЛША BOPL20151030001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в разработката на иновативни продукти или услуги, пригодени 
според нуждите и изискванията на клиентите, търси лицензополучатели, търговски 
агенти и представители. Фирмата се занимава със създаване на патенти и идеи (по 
поръчка на клиента), проверка на патентни идеи (от симулации и създаване на 
прототип), получаване на заявки за патенти, продажби на патент и лицензиране, 
разработване на нови технологии до етапа на демоверсиите. 
 
ПОЛША BOPL20151113006 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производството на модерно поколение PVC и алуминиеви 
прозорци и врати, търси дистрибутори и предлага своите производствени услуги като 
подизпълнител. 
 
ПОЛША BOPL20151106001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на плодови сокове без добавена вода, захар и консерванти, приготвени 
от свежи плодове и най-вече ябълки, в стъклени и бег-ин-бокс опаковки, търси 
търговски представители и дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20151104003 Виж пълния текст (EN) 

Полски производител на висококачествени безалкохолни напитки за деца с вкус на 
плодове, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20150918003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в логистика и спедиция, предлага автомобилни превози и 
логистични услуги за търговци и производители. Фирмата разполага с модерен и добре 
управляван автопарк. 
 

 
РЕПУБЛИКА BOKR20151117001 Виж пълния текст (EN) 

ПОРТУГАЛИЯ BOPT20151013001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на коркови полимерни композитни продукти от биопластмаса чрез 
шприцоване, търси партньори за разработване и производство на нови екологично 
чисти продукти. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a593a5e6-865b-4808-a01b-d7c88bf12788
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0378380b-5a23-4e1e-9a3f-e3d230bbf7e7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f8bbf3f-ab1f-4747-a91e-ea5c82d5663a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc45420d-61af-4940-94bf-eefaa7cb2874
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3912401-0c4a-4bd5-b478-f526abb107cc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1f6e530-3cbf-4307-8f9e-ddc9fcae669b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d4d8656-7ed7-441c-9286-56b465ada545
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79555729-26c0-4c9a-98c9-e96934aa4875
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eaeaa7b9-39b3-4a1a-b988-f880f8c09542
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/138a717d-0579-4599-9acc-11ab12f19d64
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efa18f78-5a3f-4489-bf98-7343640a7838
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КОРЕЯ 
Производител на протекториот закалено стъкло и калъфи за безжично зареждане на 
смартфони търси дистрибутори. Материалът има следните характеристики: анти-
надраскване, анти-пръстови отпечатъци, нечупливо, супер олеофобично, както и 
функция -свръхчист екран. 
 
РЕПУБЛИКА 
КОРЕЯ 

BOKR20151123001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на стикове за самоснимане търси дистрибутори. Продуктите са уникални 
и се предлагат в различни опаковки, които включват телескопична дръжка, ултра мини 
статив (трипод), държач за телефон, отдалечен държач за телефони до 6 инча. 
РЕПУБЛИКА 
КОРЕЯ 

BOKR20151116001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма е патентовала вентилатор без перки, който спестява до 40% от потреблението 
на енергия и увеличава разстоянието на охлаждащата струя с до 70% в сравнение с 
обикновените вентилатори с перки. Фирмата търси дистрибутори на електрически 
домакински уреди. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20151013001 Виж пълния текст (EN) 

Търговец на дребно търси продукти, като химични торове, пестициди, хибрид за 
големи култури, професионални зеленчукови семена, семена за фураж, полу-
професионални семена, агро-градинарски субстрати, тревни семена, хибридни 
зеленчукови семена, био семена за кълнове, посадъчен материал, култивирани гъби, 
лозаро-винарски продукти, листове, мрежи и чанти, градински инструменти и 
аксесоари. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20151118001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на храна за животни и птици, търси директен 
производител или дистрибутор на технологии за производство на храни за животни, 
които да доставят цялото оборудване или части от оборудването, за да се поднови и 
подобри технологичната линия на фирмата.  
 
РУМЪНИЯ BORO20151027001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в подбор на специалисти в Румънияи извън страната, предлага 
подбор, обучение, управление на персонала и работната заплата на базата на 
споразумение за предоставяне на услуги за чуждестранни фирми и агенции за подбор 
на кадри на пазара на труда. 
 
РУМЪНИЯ BORO20151023002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на спално бельо, завивки, възглавници, завеси, покривки и др. за 
хотелската индустрия, туризма, интериорния дизайн и други свързани индустрии, 
предлага услугите си на базата на споразумение за производство. 
 
РУМЪНИЯ BORO20150928001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в проектиране и производство на военно и обезопасяващо 
работно облекло и свързани с него продукти, търси дистрибутори. 

 
РУМЪНИЯ BORO20151110001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на продукти от стомана за строителството, предлага услугите си като 
подизпълнител. Фирмата предоставя стандартни и персонализирани стоманени 
конструкции за промишлени халета, изграждане на консолидирани структури, 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da20b08a-b3fb-4770-b49a-2f8eea08408a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1e49042-3e19-4a9f-92c4-ac7fdff82ea1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe82506e-4bb9-4945-adb8-2f26d2982f9c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb523d58-3a7b-43a7-907a-5db62140143e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fb0999e-3cf1-464d-aca2-168b227a247a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/495a1196-89a9-46ed-a6c7-18aac8ac7cac
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8f2d25f-4ab9-4efd-974a-4d25a61c5060
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/104a8f00-b010-4adc-9d47-699ec534b28a
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стоманени стълби, платформи и парапети, виадукти с фиксирана и променлива 
дължина, покривни рамки, комини, метални бункери и др.  

 
РУМЪНИЯ BORO20151026002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, с повече от десет години опит в предоставяне на ИКТ решения търси 
партньори за  развиване на нови съвместни дейности, нови проекти и продукти. 

 
РУМЪНИЯ BORO20151029001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на матрици (калъпи за леене под високо 
налягане, полиуретанови шприцформи, обвивки за леене, пластмасови шприцформи, 
термо-формиращи плесени, и т.н.) предлага услугите си като подизпълнител. 
 
РУМЪНИЯ BORO20151009003 Виж пълния текст (EN) 

Производител на работно облекло предлага услугите си като подизпълнител. Фирмата 
е специализирана в шиене на различните работни облекла и униформи. Разполага с 
всички необходими машини и съоръжения. 
 
РУМЪНИЯ BORO20150805001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на врати и прозорци търси дистрибутори. Продуктовото портфолио 
включва интериорни врати, външни врати, блиндирани врати, прозорци и дървени 
постройки. Фирмата търси търговци и дистрибутори на строителни материали, които 
имат добре установени мрежи от клиенти. 
 
РУМЪНИЯ BORO20151117001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на метални конструкции, метални инструменти 
и оборудване, търси дистрибутори. Фирмата произвежда пощенски кутии, метални 
шкафове и гардероби с 1, 2 и 3 врати, метални шкафчета за интернет, електричество и 
газ, пистолети и боеприпаси, автоматизирани шкафове, метални мебели с различни 
размери рафтове, различни видове колички, части за метални мебели и др. 
 
РУМЪНИЯ BORO20151103003 Виж пълния текст (EN) 

Производител на вулканизирани гумено-метални продукти против вибрации с 
приложение в железопътния сектор, строителната промишленост, специални превозни 
средства, вятърни турбини, морската промишленост, общото машиностроене и др., 
предлага производствените си услуги, като подизпълнител за дългосрочно 
сътрудничество. Фирмата търси и дисртибутори за изброените продукти. 
 
РУМЪНИЯ BORO20151117004 Виж пълния текст (EN) 

Водещ производител на слънчогледово и рапично олио за консумация и вторични 
продукти търси дистрибутори. Фирмата предлага бутилирано слънчогледово олио (900 
мл, 1, 5 L, 10 L PET), рафинирано насипно олио, сурово нерафинирано олио, пелети, 
мастни киселини. 
 
РУМЪНИЯ BORO20151009004 Виж пълния текст (EN) 

ИТ фирма с  12 години опит предлага услугите си като подизпълнител. 

РУСИЯ BORU20150925001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на тревни смески за тревни площи, спортни 
терени, паркове, а също и на зърнени култури и бобови растения,  търси 
дистрибутори. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4856f6dd-ce37-460a-a41f-6eb399e62261
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d0bd18b-26bb-41e9-8b7a-86c8caf0e61e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1cc1734-042d-491e-9203-95064b9494a0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e502ca5e-055b-47f7-b9ad-be31e9bec5e7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/446ca753-2e9d-4285-ac99-beebc4fc1439
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f951a1e-2a13-45c1-a0f4-cce27c33db6d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6750e763-6863-4acf-a86a-f1d86a059a9b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50a2cbef-ea29-4a9d-a278-fc5b4f754d34
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a6418dd-145c-49c1-a700-2019e3494fd5
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РУСИЯ BORU20151125002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на малки комунални машини, като снегорини и 
машини за пътна помощ, търси търговски представители и дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20150925002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на алкохолни напитки като водка, пепър водка 
(peppervodka), битери и ликьори, търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20151123001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на екологични климатични системи  и 
воднозахранвани еко климатици, търси дистрибутори. 
 
СИНГАПУР BOSG20151106002 Виж пълния текст (EN) 

Производител, износител и доставчик на шоколад с пресни лиофилизирани плодове, 
търси търговски представители и дистрибутори. Фирмата популяризира здравословния 
начин на живот, като гарантира, че клиентите могат да се насладят на нещо приятно, 
но в същото време радвайки се на ползите от плодовете. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20150825002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в износ, внос и търговия на едростекстилни изделия от памук 
търси дистрибутори и търговски представители, работещи в областта на текстилната 
промишленост, автомобилостроенето или фармацевтичния сектор с опит и познаване 
на местния пазар. 
 
СЪРБИЯ BORS20151022001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на здравословни био храни и натурална козметика търси дистрибутори. 

СЪРБИЯ BORS20150126002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в търговия на едро с прясна, замразена и консервирана риба, 
морски дарове и други храни, като замразени и консервирани зеленчуци, плодове и 
пилешко месо, търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151104005 Виж пълния текст (EN) 

Производител на офис мебели и обзавеждане за бизнес обекти и обществени 
институции, като офис столове, кино лекционни кресла, заседателни маси, офис маси, 
училищни мебели, столове и бар маси, столове и пейки за фризьори, обзавеждане за 
болници и т.н., търси търговски представители. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150625001 Виж пълния текст (EN) 

Инженерна фирма е разработила система PureHydroxylEnergy, която е алтернативен 
източник на енергия, използвана във всички места, където се изисква енергия. 
Системата се използва за отопление, производство на пари, затопляне и 
производството на електрическа енергия. За реализацията на този проект фирмата 
търси финансова подкрепа под формата на  партньорско бизнес споразумение. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151104002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на системи за затопляне на пациенти, търси 
дистрибутори, които работят в болничния сектор. Системата използва най-съвременни 
технологии и най-новите разработки в материалите от въглеродни влакна и 
микропроцесори, за да се избегне хипотермия в операционните зали. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1d960c3-9a5d-4125-8e66-2f023ab04d23
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3967813-a114-4b67-982a-bfa0bdad4c68
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed0f9e68-49ef-4e04-b289-e322562ada18
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/761f309e-5b6a-4cd1-af95-d3a929ecb4b0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe11d0af-cfb3-4f81-8b9e-d1746a745fc3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a60ac25f-1e54-43f4-b38b-cbd8d3ebf124
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/671891cc-5160-4433-b059-fba2927c5ca6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3590790-f222-4d6e-8bf5-d89e4109cc41
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7e77ccf-3e06-48d6-b565-2afc0b25674b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de9dafbd-895a-4b27-8947-2882d4e5cbcf
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ТУРЦИЯ BOTR20151103001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма за производство на мебели като дивани, холни гарнитури, спални комплекти, 
трапезарии и детски стаи, търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151028001 Виж пълния текст (EN) 

Производител и износител на маслини и продукти от маслини с над 35 години опит в 
сектора, търси търговски посредници и дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151106005 Виж пълния текст (EN) 

Производител на мебели за офиси, училища и лабораторно обзавеждане, търси 
търговски представители и дистрибутори. 
ТУРЦИЯ BOTR20141229002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма,  специализирана в отглеждане на ядливи зелени жаби с производствен 
капацитет от 28 тона годишно, търси дистрибутори и търговски посредници. Фирмата 
култивира и морски краставици, октоподи, миди и сини раци. Фирмата е готова да 
участва в създаване на  съвместно предприятие за увеличаване на разнообразието на 
продуктите и капацитета. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151103002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на плодови конфитюри, локуми, сусамово масло, какаови кремове, 
тахан халва и бонбони търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151030002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на конвейерни ленти предлага подизпълнение на фирмите, които 
използват конвейерни ленти в производството си. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151113002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма предлага собствено разработени синтетични хирургически модели, които 
създават реалистично усещане за разреза, дисекцията и зашиване за използване от 
хирурзи, студенти по медицина, ветеринарна медицина и друг медицински персонал, 
като медицински сестри и акушери. Фирмата търси дистрибутори и търговски 
представители, специализирани в търговията с медицински консумативи. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151106002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производството на електронни вериги, LED осветление и 
дистанционно управление за електронни устройства, търси дистрибутори. Фирмата 
разработва устройство с дистанционно управление за използване в интелигентни 
домове. 
 
УНГАРИЯ BRHU20150728001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в търговия с цифрово офис оборудване, търси доставчици и  
производители на екранна и прожекционна технология. 
 
УНГАРИЯ BRHU20151117001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма за производство на музикални инструменти (органи с тръби и части за органи) 
за международния пазар,  търси доставчици на първокласен текстил и кожа за 
индустриални цели. 
 
УНГАРИЯ BRHU20151117002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма за опаковъчни технологии търси производители на пластмасови опаковъчни 
материали, използвани в строителството, химическата промишленост, хранително-

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab406cb7-d761-42e2-93a6-e609f1400801
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4631920c-145e-47e6-bd97-0f1cd752204c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fe21197-e326-41b9-b9c2-5cb91f41c24d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5cb9c83-a99b-46a8-80c5-6ef2b61494cd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/851a1754-5520-4737-bf7f-7a5464e3809e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9d21274-cc39-43d9-b17e-c5280eaff66e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba02d9e4-8bad-4c81-83d5-e73ec53aede6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c365ae7f-f3d0-44e3-8a72-886f3538596f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c60dd954-3390-47e5-ba1b-b32de67930ce
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f117e87c-3066-4921-a32c-b9194bf84f28
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a82c1f86-abf9-44f1-baa9-dc54029610ac
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вкусовата промишленост, които се интересуват от нови технологии. 
 
УНГАРИЯ BOHU20150722002 Виж пълния текст (EN)  

Производител на специални здравословни и функционални продукти от кафе, 
нутрикозметика и натурални хранителни добавки търси партньори за търговия на едро 
и дистрибутори. 
 
УНГАРИЯ BOHU20151026001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на възстановяващи адсорбиращи материали за улавяне на арсен, бор, 
флуор и йодни частици и пречистване на водата, търси дистрибутори и търговски 
представители, както и фирми за сключванена лицензионни споразумения, предимно 
от страни, където тези компоненти във водата причиняват проблеми.  
ФИНЛАНДИЯ BRFI20151104001 Виж пълния текст (EN) 

Занаятчия  и търговец на хоби продукти търси доставчици на материали (хартии, 
филц, копчета, панделки, перли, конци, прежди, дръжки за чанти и т.н.) за различни 
видове ръчно изработени опаковки.  
 
ФИНЛАНДИЯ BOFI20151111001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма предлага интернет облачно базирано мобилно решение  за собственици на гори 
и други заинтересовани страни за  мониторинг и управление на горите и горските 
площи в реално време, без да посещават гората. Решението подобрява контрола и 
финансовата възвръщаемост през периода на управление на горското стопанство. 
Фирмата търси дистрибутори и търговски представители. 
 
ФИНЛАНДИЯ BOFI20151112001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на висококачествени ягодоплодни продукти, 
търси фирми, желаещи да използват тези плодове в своите продукти. Богати на 
флавоноиди, витамини и антиоксиданти, ягодоплодните плодове  се смятат за силно 
питателна суперхрана и се използват като суровина в различни индустрии, като храни 
и напитки, здравословни добавки, козметика. Фирмата предлага плодовете в рамките 
на търговско споразумение или споразумение за производство. 
 
ФИНЛАНДИЯ BOFI20151111002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма е разработила съвместно с експерти в сферата на биоенергията и 
изследователи интернет облачно базирано решение в реално време за цялостна 
автоматизация на пълната веригата за доставки и логистика на дървесина и биомаса. 
Фирмата търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151009001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на висококачествени декоративни и 
промишлени изделия от метал като неръждаема стомана, месинг, мед, алуминий, 
калай и цинк предлага производствени споразумения на дизайнери и архитекти, 
специализирани в изработка и украсата на луксозни жилища, хотели, магазини, музеи, 
яхти и мебели. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20140519003 Виж пълния текст (EN) 

Водещ доставчик на морски и натурални съставки за хранително-вкусовата 
промишленост, нутрацевтиката и козметичната индустрия търси дистрибутори и 
предлага подизпълнение за фирми от посочените сектори. Фирмата предлага пресни, 
сушени, смлени, микронизирани  екстракти, смеси от спирулина, порфир, ламинария, 
уакаме, фкус, улва, палмария, сьомга, треска, бяла риба, скариди, миди, калмари, 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d6c7729-0cc3-4319-99ee-c66d833b3829
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/644ff750-500c-4ea1-b04e-2c6ee4563c2d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b315fe36-2475-4bfe-96a7-18dd24e40c4c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4dfc449-d2b7-434a-824c-ef64df95b0c5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/026e25ad-18ca-4e07-9889-18ee2265f46f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ea128e5-d996-478a-8c12-ebf9ee8a0ba2
file:///D:\My%20Documents\EEN\BCD\een.ec.europa.eu\tools\services\PRO\Profile\Detail\4751514b-1d87-4d98-96b7-fa56e8904be9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4fe74f91-ca2b-407a-9a74-0050e742f7ee
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раци и др. 

 
ФРАНЦИЯ BOFR20151021001 Виж пълния текст (EN) 

Биохимична фирма, специализирана в производството на целулозни продукти, 
произведени от дървесна биомаса, предлага свои неизползвани продукти за 
дистрибуция като: разтвор на сярна киселина, сурово талово масло, кварцова пепел, 
тръби за топла вода.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151021006 Виж пълния текст (EN) 

Клъстер, посветен на екологично чистото строителство, използвайки борова дървесина 
и устойчиви материали, предлага уникален професионален инструмент за 3D проекти и 
цялостен строително-информационен модел (BIM). Фирмата осигурява пълно 
съдействие на всеки заинтересован професионален партньор в рамките на 
споразумение за услуги. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151029001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на гъби предлага пълния си капацитет за бързо и надеждно шоково 
замразяване при много ниска температура(IQF метод) на заинтересовани фирми чрез 
споразумение за подизпълнение. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150909002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на традиционна шунка, с ръчна обработка и без химикали, търси 
дистрибутори с опит в продажбата на гурме храни и с изградена мрежа от клиенти на 
висококачествени традиционни продукти. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151023002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на плажни чанти и летни чанти със собствена марка търси търговски 
представители, вносители и търговци. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151105001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма предлага престижни услуги за транспорт и трансфер по време на ваканции или 
бизнес пътувания в Нормандия. Фирмата предоставя таксиметров транспорт за групи 
по време на връзки, заминаване и пристигане от гарите и летищата. Фирмата търси 
туристически агенции и туроператори в рамките на договори за услуги. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151021005 Виж пълния текст (EN) 

Производител на биовъглища на базата на пиролиза на дървесна биомаса търси 
европейски партньори, интересуващи се от целулозни продукти, наречени пиролизно 
масло и органична борова смола. Потенциалните приложения включват устойчиво 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, производство на 
биохимикали и импрегниране на дърво. Фирмата търси и  дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151021004 Виж пълния текст (EN) 

Фирма за поддръжка на хеликоптери, оперираща с флот от 36 Юрокоптера EC120 
Colibris предлага поддръжка, ремонт, услуги и модернизация на авиационно 
оборудване (интегрирана система за показване на пилотската кабина, с първичен 
дисплей на полета и система за мониторинг на двигателя, автопилот, запис на 
полетите и управление на данните, система нощно виждане и система за 
изображения).  Фирмата се интересува от сътрудничество с  други фирми с 
хеликоптери , които се интересуват от договор за услуги. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9fe63164-50e4-4271-ab03-0a6bf0664db8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0591624c-27c8-43a9-9202-317aef70e721
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18e6e130-8a8a-4546-bc0b-5980ad15ba1e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec310a06-b8a0-48e8-a494-5f67f8afb1d5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5cf21214-d3aa-4e55-962c-6e70a12ffb83
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af79f866-983f-45a9-87f8-73b3175d3a69
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5a1214f-b067-4f0e-9261-d69f4cd95e43
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c4c3bf7-8e7c-4602-8377-645fa55b591c


16 

 

ФРАНЦИЯ BOFR20151021002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на висококачествени необработени (virgin) масла от  рапица и 
слънчоглед търси земеделски и химически компании, заинтересовани от използване и 
обработка на тези масла в козметиката и повърхностно активните вещества чрез 
споразумения за производство.   
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151113001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на парфюми, създадени по много стари рецепти пазени в архиви, търси 
дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151113002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана във внос, пакетиране и продажба на Мадагаскарски подправки 
като ванилия, куркума, масала, джинджифил на прах, комбава на прах (кафир лайм), 
кориандър, търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150923001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на иновативен депилаторен восък, който има по-дълготрайни резултати 
и оптимален комфорт за клиента: без болка и на ниска температура търси 
дистрибутори. Фирмата е разработила патентован метод, който използва по-малко 
продукти, отколкото при традиционния начин и търси партньори за разпространение на 
своите продукти. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20151116001 Виж пълния текст (EN) 

Търговска фирма, специализирана в търговия със сушени плодове, мед, сокове, 
шафран и други хранителни продукти, желае да  разшири портфолиото си и търси 
производители на храни (ядки, сушени плодове, подправки и др.). 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20151110001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на уникален и иновативен снакс, изработен от 100% сирене търси 
дистрибутори и търговски представители. Снаксът се произвежда от 100% прясно 
сирене Gouda, по традиционен начин, без добавки.  
 
ХЪРВАТИЯ BRHR20150614001 Виж пълния текст (EN) 

Търговец на санитарно оборудване, предимно на керамични плочки, търси доставчици 
на тези продукти, за да ги разпространява на хърватския пазар. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20150907001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в корабния дизайн и морско инженерство, предлага услугите 
си чрез споразумение за подизпълнение на  корабостроителни фирми и корабни 
дизайнери. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20150904001 Виж пълния текст (EN) 

Клъстер, специализиран в обработка на дървесина, предлага услугите си за 
производство на продукти от дървесина. Клъстерът предлага да работи по 
споразумение за производство или като подизпълнител. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20151029001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на пластмасови изделия по технология 
формоване чрез раздуване, предлага услугите си като подизпълнител в 
стандартизирано или индивидуализирано производство по спецификация на клиента.  
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/219c3b95-2ef2-4aad-a159-d83bb4bb8648
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b22a592e-6e26-401c-8d8d-184b51fbad3f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f48df07e-d9b3-4a27-8aa1-a00c339dc878
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/043d9521-6c4b-4380-9123-ebc2ca4b60c0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3534ada-878c-488d-bc10-ec5149bd786a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18a4dcfe-cae5-4689-b95b-5eb1dfdcc51d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/351381bf-a271-4f62-ba57-12c3ea93d145
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7673c2d7-58e1-4c4c-b5b7-00c650afccad
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9c032a2-e140-40b9-882e-ac7a12ab13f1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b978369a-7ac6-41fe-b052-1887539404ea
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ЧЕХИЯ BOCZ20151023001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на индустриални тъкани, изработени от лен, памук и юта желае да 
работи като подизпълнител на главен изпълнител или в рамките на споразумение за 
производство. Фирмата произвежда и специални тъкани с водоустойчиви, огнеупорни 
или фунгицидни покрития според изискванията на клиентите, често използвани за 
шатри и многофункционални екстериорни палатки и покривала. 
 
ШВЕЙЦАРИЯ BRCH20150924001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на висококачествени прецизни сачмени лагери търси доставчици на 
гумени уплътнения. 
 
ШВЕЙЦАРИЯ BOCH20150512002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на премиум и луксозна козметика за СПА центрове и домашна употреба 
търси дистрибутори. Продуктите като кремове, лосиони, балсами, масла и маски са 
внимателно разработени въз основа на постиженията на психодерматологията, 
фитотерапията и ароматерапията с помощта на висококачествени природни ресурси и 
чрез запазване на предимствата на естествените си съставки. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20151110001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма търси производители на ръчно изработени бижута с полускъпоценни камъни, 
със сребърно и златно покритие, като гривни, колиета и пръстени. 

 
ШВЕЦИЯ BOSE20151116001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на уникални стъклени гарафи и прилежащи чаши за вино, търси 
дистрибутори. Гарафата е с патентован дизайн и е разработена съвместно с учени в 
Швеция 
 
ЯПОНИЯ BRJP20151119001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма търси доставчици на бели пера от пуйки за производството на своите 
традиционни японски късмети. 

 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/154cbbd4-320e-4821-b548-65d5542c70fa
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/302ac752-ad10-491b-94b5-7cd3feeff0f8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97790c97-67f8-4088-b659-7aebebe8ee55
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0063777-6057-43a4-9788-51c8ea93754e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18c55e2e-8180-4cc1-a908-168a7f5ffab9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8906a8c9-cff3-4376-9760-c46df734f8e9

