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Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за 
търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на 
Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст запитването Ви 
интересува, изпратете приложената Expression of interest form.  

За контакти и повече информация - тел. 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net 

 

 
АВСТРИЯ BOAT20150122001 Виж пълния текст (EN)   

Консултантска фирма предлага подкрепа относно продажби, маркетинг, развитие на бизнеса, 
управление на взаимоотношенията с клиенти или реклама на фирми, които искат да навлязат 
на австрийския, швейцарския или немския пазар. 
 
АВСТРИЯ BOAT20141211001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство и дистрибуция на отоплителни системи на биомаса 
търси, търговски посреднически услуги -  агенти или дистрибутори с технически познания за 
продажба на продуктите, инсталиране и поддръжка на системи за отопление. 
 

АРМЕНИЯ BOAM20140422001 Виж пълния текст (EN)   
Фирма, специализирана в търговия и доставка на речни раци, търси, търговски посреднически 
услуги -  агенти или дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ 20130430005 BO Виж пълния текст (EN)   

Фирма, производител на органични компоти, конфитюри, консервирани храни, зеленчуци и 
подправки, търси търговски посреднически услуги -  агенти или дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20140625001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма производител на консервирани храни - конфитюри, туршии и компоти, търси търговски 
посреднически услуги -  агенти или дистрибутори. 
 

АРМЕНИЯ BOAM20140714001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма производител на дъбови бъчви за вино и ракия и бренди, с капацитет 10-100 или 250-
700 литра, търси търговски посреднически услуги -  агенти или дистрибутори. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd5b7082-8949-4dce-ba77-d70d6645b0f1?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c146f2cc-e73b-4a9f-9895-e523dd76b3e3?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c146f2cc-e73b-4a9f-9895-e523dd76b3e3?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c146f2cc-e73b-4a9f-9895-e523dd76b3e3?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77a7c571-9b20-4dca-9d55-b4cff2586ddb?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e157665-ec1a-4d92-b89e-bec3ba8e9ace?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1735c1aa-f9a5-42f9-bb09-e723b65a5cc9?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03393036-dba9-4143-8b47-21825c6556a5?OrgaId=be00275
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АРМЕНИЯ BOAM20141006001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на всички видове текстил, търси партньори за 
подизпълнителски дейности. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20140701001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, която е разработила соларни еко играчки, които се движат под въздействието на 
слънчева светлина и чрез светлина от електрическа лампа, предлага споразумение за ползване 
на лиценза за прилагане на тази технология. Тя е приложима за производство на сувенири, 
рекламни материали, еко играчки за деца и други подобни продукти. 
 

АРМЕНИЯ BOAM20131216005 Виж пълния текст (EN)   

Фирма производител на висококачествени минерални пигменти и строителни материали, търси 
дистрибутори, както и партньори за развитие на съвместно предприятие. Фирмата произвежда 
висококачествени пигменти на базата на минерални суровини, екстериорни бои, латекс, 
лепило за керамични плочки, гваш, и др. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20131216007 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в счетоводни, данъчни и финансови консултантски услуги, търси 
заинтересовани клиенти с цел сключване на споразумение за предоставяне на тези услуги, 
както и споразумение за съвместно предприятие. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20131216001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство и продажба на материали за топлоизолация и 
шумоизолация от базалтови влакна, търси търговски търси търговски посреднически услуги -  
агенти или дистрибутори, както и партньори за съвместно предприятие. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20131216003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на пчелни кошери от пореста пластмаса, търси 
търговски посреднически услуги - дистрибутори и представители. 
 

БЕЛГИЯ BOBE20131126001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в продукти за безопасност и комфорт на пациентите в болници и 
центрове за рехабилитация, търси дистрибутори. Фирмата произвежда продукти, като: 
превръзки за ръце, нощни обувки, продукти за помощ при трансфер, продукти за защита на 
ръцете, възглавници, продукти за поддържане на главата. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20141223003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на индустриални и декоративни корнизи и релси от 
дърво, алуминий и стомана, търси дистрибутори. 
 

БЕЛГИЯ BRBE20150223001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси партньорство с доставчици на платове, връзки и шевни конци. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20150223002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси партньорство с производители на чанти и сакове от лек естествен плат. 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150212001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма със собствен дизайн на детско облекло за дъжд, включително и иновативни ботуши за 
дъжд, които могат да бъдат оцветени от децата със специални водоустойчиви маркери, както и 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4ddde13-5926-43c4-b9cb-35752eefe728?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a5febc6-512f-4b18-80be-32333acfe612?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/557f13bb-6957-4dcf-9950-0413495d1228?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/108dbee0-f8ce-4877-bc0e-14f5c3a5967e?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6db03489-21ff-4f2a-9ce5-2abcf966778a?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a142e06e-377a-46b6-b468-0b8b33af0c16?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b68c4f9-718d-4fd4-a536-dcbc15bc1582?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba733fba-5b32-4bb3-99fe-779d6204312d?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcd8d790-6480-42e7-8fe8-0d3e1679963b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fae85b2a-e221-49cd-9824-6d867f4cc248?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/67d804bf-c0c3-4b94-93a4-330f453d156b?OrgaId=be00275
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чадъри, които променят цвета си в дъжда, търси търговски посреднически услуги -  агенти, 
представители или дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150323002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси дистрибутори за предупредителна система за наблюдение на ротационно 
оборудване. Системата дава възможност за наблюдение на множество променливи: енергия, 
надеждност и процес.  Софтуерът спомага за наблюдаването на тези три променливи чрез една 
система с 16 аналогови и 12 цифрови входни канала (-10 +10 волта или 4-20 mAmp). 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150320002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси дистрибутори за подводна бягаща пътека за коне и понита, която симулира 
нормалната активност и им помага за възстановяване и поддържане на формата след лечение. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150107001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма предлага услугите си като търговски представител за чуждестранни партньори от 
секторите биотехнологии и безжични технологии, заинтересовани от повишаване на 
продажбите и установяване на пазара в Великобритания. Фирмата предлага търговски 
посреднически услуги. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150210001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на продукти за анализ на походката, предназначени за 
отборни спортове, елитни атлети, ортопедични хирурзи, физиотерапевти, търси търговски 
посреднически услуги -  агенти, представители или дистрибутори. Фирмата предлага лесен за 
използване, висококачествен инструмент за помощ при диагностика на състоянието и 
наблюдаване на възстановяването. Фирмата търси и предлага търговски посреднически услуги-  
агенти, представители или дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150213003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на специализирани надуваеми продукти (балони с 
хелий, балони за обучение на парашутисти, надуваеми мишени и примамки) и други продукти 
(като мрежи за безопасност, манекени за медицинско обучение) за обучение на авиационен и 
военен персонал, търси търговски посреднически услуги -  агенти, представители или 
дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150216001 Виж пълния текст (EN)   

Консултантска фирма предлага услуги за директен маркетинг и продажби за фирми, които 
искат да развият бизнес във Великобритания. Предлаганите услуги включват проучване на 
пазара във Великобритания, помощ за изграждане на маркетингови бази данни за бизнес 
контакти във Великобритания, телемаркетинг в целевите сектори и други. Фирмата предлага 
партньорство за аутсорсинг и подизпълнителски дейности. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150318003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма специализирана в производство на защитно стъкло, търси търговски посреднически 
услуги -  агенти, представители или дистрибутори и партньори за съвместно предприятие.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150305001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в търговия със стомана, предимно на дълги продукти като стоманени 
греди, колони и пръти, предлага търговски посреднически услуги - агенти, представители или 
дистрибутори. Партньорите трябва да разполагат с всички подходящи сертификати като ISO 
9001: 2008, CE маркировка и декларации за изпълнение. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/124009c1-5ae4-4c4a-9b82-78f25ba219b9?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57d2f4ad-a59f-4d4b-8b7a-318cc351095d?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6830114a-feab-468f-a065-5f50baf37d6c?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8496ff2d-de49-48b3-8c29-f479ee155b39?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f458de6c-2bf5-4593-94ef-2d856ef268a9?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dd46c7d-5843-4c00-b79f-8a2b2c95518a?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3dcd2a0-cebd-4ae7-ba80-daa3b99c47dc?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/229b01f1-d96f-4a5f-ad34-070ce9a64c24?OrgaId=be00275
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150220002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, доставчик на училищни униформи, търси партньорство с производител за плисирани 
училищни поли, изработени предимно от карирани платове. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150304001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, предлагаща иновативни енергоспестяващи блокове и системи за бизнеса и публичния 
сектор, търси търговски посреднически услуги -  агенти, представители или дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150220003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производството на машини за рязане на тръби (от стомана и 
въглеродна стомана), които позволяват рязане и скосяване с една операция, търси 
дистрибутори, партньори за съвместно предприятие и производство по лиценз. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150119001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма е разработила собствена персонална система за непрекъснато наблюдение и 
предупреждение на състоянието на човек, предназначена за широк кръг клиенти, включително 
възрастни хора, изолирани работници, хора, занимаващи се със индивидуални спортове и 
други подобни дейности, търси търговски посреднически услуги -  агенти, представители или 
дистрибутори. Системата е под формата на гривна за китката или глезена, чиито основни 
функции включват изпращане на предупреждение до предварително определен набор от 
контакти, които да получат съобщение, ако системата открие проблем с потребителя. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150225002 Виж пълния текст (EN)   

Консултантска фирма специализирана в енергийно ефективни сгради, търси съвместно бизнес 
партньорство с организации за техническо обучение, строителни училища или корпоративни 
организации. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150320001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на широка гама от иновативни естествени продукти за 
грижа за кожата с австралийски съставки - продукти за лице, гел за бръснене, балсам за устни, 
околоочен гел, крем за ръце, масажни масла, сапуни, както и широка гама от органични маски 
и соли за вана, търси търговски посреднически услуги -  агенти, представители или 
дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150226001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на широка гама от висококачествени инструменти за 
боядисване за промишлена, професионална и домашна употреба, търси търговски 
посреднически услуги -  агенти, представители или дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150318002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на ръчно изработени, бутикови китарни усилватели и 
високоговорители, търси търговски посреднически услуги -  агенти, представители или 
дистрибутори. Продуктите са подходящи за любители, полу-професионалисти и 
професионалисти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150216002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на широка гама от висококачествено кетъринг 
оборудване, търси търговски посреднически услуги -  агенти, представители или дистрибутори. 
Продуктовата гама включва отопляеми шкафове, плотове, хладилни витрини, отопляеми 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a35c7a1c-bffa-4a77-a146-64eebda22ed9?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9703347a-455c-48f6-81dd-4a671eb63a93?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e292cd77-d5a1-47b6-b031-a49d4ba31bec?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82594bdd-acde-42aa-b6c3-eb5c1583944b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3125ab8f-340e-4695-87a4-0cbc2bc33a4c?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f117387-e3a4-49ea-8d6f-215aab1e16c7?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11347893-1363-43a7-a3ae-9eeb7902a8fc?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac9552ff-a92f-4dc1-adcb-30f9b5254f14?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a71bdb31-1549-4cbe-badf-b47e3471dfed?OrgaId=be00275
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витрини, банкетни колички и други. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20141215001 Виж пълния текст (EN)   

Фирмата е разработила специализирано устройство за подпомагане обучението на пианисти, 
съставено от екструдиран алуминий и шприцована пластмаса. Фирма търси производител на 
обучително устройство от  композитен алуминиев материал и шприцована пластмаса. Фирмата 
търси бизнес партньор, който едновременно да произвежда инструменталната екипировка за 
съставните части, да сглобява и да доставя готовия продукт. Продуктът е защитен от множество 
международни патенти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20131212003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на традиционно и био сирене, търси търговски 
посредници - дистрибутори, вносители и търговци на дребно. Също така фирмата предлага 
подизпълнителски дейности  и възможности за съвместно разработване на нови продукти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150403002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на оборудване в сферата на превоза на товари е 
разработила иновативна, напълно сгъваема  стелажна  система, която позволява на 
транспортните фирми да постигнат максимални резултати, докато са в режим на транзит или 
склад. Фирмата търси партньорство за производство на стелажите. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150405001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в търговия на едро и дистрибуция на горива и газ, търси нови 
партньорства за доставка на газ и газови бутилки.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150424002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в дизайн на висок клас дрехи, по-специално дизайн на дамски парти 
рокли, търси представители на модната марка в Европа и партньорства с магазини и бутици. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20130927001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в интериорно обзавеждане - ръчно изработени в съответствие с 
изискванията на клиента дизайнерски врати, дървени облицовки, офис мебели, рецепции, 
килери, заседателни зали, производство на единични бройки, търси търговски посреднически 
услуги -  агенти, представители или дистрибутори  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20150414001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма с опит в моделиране и симулация на HVAC (отопление, вентилация и климатизация) 
системи за офиси и производствени съоръжения, предлага най-съвременни софтуерни 
инструменти и свързаните с тях услуги. Фирмата търси партньорство с архитекти, ОВК 
инженери, строителни инженери, строителни мениджъри и консултанти по енергийна 
ефективност.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20140219001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в продуктов дизайн, виртуален дизайн и управление на дизайн, търси 
индустриални компании и дизайнерски агенции за съвместни проекти в сферата на 
консултации за иновационни стратегии, иновации на продукти и процеси, индустрия 4.0, 
виртуален дизайн, дизайн на продукта, еко-дизайн, с цел подизпълнение. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20150204001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма предлага пероксидаза стабилизиращ буфер, който удължава срока на годност на силно 
разредени пероксидаза конюгати, които се използват като част от комплекти за ин-витро 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70d2ea42-33bc-4930-b2e8-8f6258826cf2?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db347f8d-aa7e-4223-b0c1-27854190d976?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3534cf41-bcfa-459d-889d-4578f3483aff?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/027de5d4-328a-46ed-8005-c759446f8010?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30d251f9-21df-4bb2-91f3-09c64a4194ca?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c0d97cc-6d35-4fc5-93ef-3b10282faed8?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c20be676-13e8-4f11-9730-ca2922e99e21?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7954861b-f45e-41df-82f0-9df53960dfcf?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/341f96d8-784f-406a-bb10-25b0a80969ff?OrgaId=be00275
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диагностика. Фирмата търси търговски посреднически услуги – агент, представител или 
дистрибутор. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20150219002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в ИКТ, е разработила онлайн система, която позволява на фирмите да 
проверяват регулаторния статус на химикалите, които използват. Системата автоматично 
сверява списъците на ЕС за химикалите и изпраща сигнали за настъпили промени. Фирмата 
търси дистрибутори за разпространение на софтуера, както и партньори за създаването на нов 
софтуер, чрез лицензионен договор. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20150130002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, която предлага услуги в областта на развитието на процеса на кристализация, анализ в 
твърдо състояние и аналитична разработка, търси партньорство под формата на аутсорсинг, 
подизпълнителство, лицензионни договори с индустриални и научноизследователски центрове 
в (био) фармацевтичния и химическия сектор. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20150126001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма предлага консултантски и ИТ услуги за анализ на въздействието върху околната среда и 
търси партньори заинтересовани от предоставянето на този вид услуги. 
 
ГЪРЦИЯ BRGR20131219001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на специални дървени конструкции (дървени 
фермови мостове, глулам греди „glulam beams”, къщи с дървена конструкция, спортни зали, 
дървени мостове), търси партньори за участие в съвместни строителни проекти. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20131219002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма специализирана в производство на специални дървени конструкции (дървени фермови 
мостове, глулам греди „glulam beams”, къщи с дървена конструкция, спортни зали, дървени 
мостове), търси партньорство с търговци на дървени материали и предлага подизпълнение. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20150129003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на строителни химикали и готови варови разтвори с 
широк спектър на приложение, търси търговски посреднически услуги – агент, представител 
или дистрибутор. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20150128001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма предлага специализирани ИТ софтуерни приложения, предназначени за интегрирано 
управление на изпитни процедури за всички етапи от процеса на един изпит - от началото на 
изпита, през оценка на отговори и анализ на резултатите, до сертифициране на успешните 
кандидати. Фирмата търси търговски посреднически услуги – агент, представител или 
дистрибутор и също така търси партньорство с фирми интересуващи се от лицензионно 
споразумение за техния софтуер. 
 
ЕГИПЕТ BOEG20131030001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма специализирана в производство на различни видове торове, в течна и прахообразна 
форма, търси търговски посреднически услуги – агент, представител или дистрибутор. 
 
ЕГИПЕТ BOEG20131230001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма специализирана в производиство на широка гама от дантелени платове, търси 
търговски посреднически услуги – агент, представител или дистрибутор. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6fc23de-01a5-4847-b01e-ee3b153d479e?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/681004ae-06b0-4f2b-9552-c6fb6aa2fe40?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ede18b52-c2ea-42e5-9f5e-b96bd4547046?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed09a708-5497-4856-b6fc-7433125608fd?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee6c244e-8d36-4f1d-891a-e89f58392990?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7cd6fa2-8472-44e9-be82-22e62ff50765?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eef1f293-53ec-43d5-9865-19cccd7ec6e4?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37fb4bef-9988-4b95-884e-908a5382003b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7973eae0-3795-490b-a920-26f65af9af3b?OrgaId=be00275
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ЕГИПЕТ BOEG20150103001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на наноматериали за различни приложения и в 
съответствие с нуждите на клиента, търси търговски посреднически услуги – агент, 
представител или дистрибутор. Фирмата предлага също така най-новите нанотехнологични 
решения за нуждите на индустрията, научноизследователски общности, включително 
университети, изследователски институти медицински лаборатории и други.  
 
ИСПАНИЯ BOES20150413002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма от района на Мурсия, специализирана в производство на артишок в консерви, търси 
търси търговски посреднически услуги – агент, представител или дистрибутор. 
 
ИСПАНИЯ BRES20150122001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на иновативни опаковки за напитки подходящ за 
употреба на кораби, във влакове, на летища, в самолети, за вендинг машини, търси партньори, 
заинтересовани от производствени и лицензионни договори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20150224003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на иновативни LED системи и електронни, 
електромеханични и електрически компоненти за различни сектори, търси партньори, 
заинтересовани от производствени и търговски договори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20150224002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на иновативни LED системи и електронни, 
електромеханични и електрически компоненти за различни сектори, търси търговско-
посреднически услуги агент, представител или дистрибутор. 
 
ИСПАНИЯ BOES20141105003 Виж пълния текст (EN)   
Фирма, специализирана в проектиране и производство на антикорозионни „жертвени аноди“, 
търси търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор. 
 
ИСПАНИЯ BOES20141209004 Виж пълния текст (EN)   
Фирма специализирана в медицински и научни консултации, подкрепа на всеки един етап от 
развитието на биотехнологични продукти, предлага подизпълнителски договори или съвместно 
предприятие. 
 
ИСПАНИЯ BOES20150223002 Виж пълния текст (EN)   
Фирма, специализирана в производство на естествен и технически камък, предимно за закрити 
помещения - плотове за кухня и баня, настилки, облицовки и други подобни приложения, търси 
търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор. 
 
ИСПАНИЯ BOES20141031001 Виж пълния текст (EN)   
Звукозаписна фирма е разработила софтуер за образователни и развлекателни цели, който 
позволява на потребителя да усъвършенства музикалните си умения, използвайки 
предварително записани (аудио и визуално) музикантски произведения. Фирмата търси 
търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор и е отворена и за 
лицензионни и инвестиционни договори. 
 
ИТАЛИЯ 20130517031 BO Виж пълния текст (EN)   
Фирма, специализирана в медицински устройства, по специално неинвазивно електро 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/846640f3-23ee-41d2-9480-8b41c85fcc2d?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f65d18f-d9d5-467c-8ace-49c20e6ee354?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ecaa152-7cd7-4a7f-9a03-58ee3f140f54?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dfc18dc9-9a9b-464d-9bd4-8f85bcad7f05?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00c22bb5-0126-4da4-b4c0-ecdfd408e115?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a0aff9e-05a1-4423-8eef-a009b794aa90?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19465ec7-87b4-4556-b1c7-960ae92e7337?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fad83e00-a4d3-42e5-ab6d-8f3c37bde48e?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/badb5334-b779-4bdd-8098-8c979bf6ca79?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c520e244-27da-43ca-96b0-09892fd15330?OrgaId=be00275
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медицинско устройство за диагностика на твърди тумори, търси търговско-посреднически 
услуги агент, представител или дистрибутор. Устройството е ефективно за идентифициране на 
патологиите на простатата, различавайки злокачествените типове (карциноми) от другите 
(простатна хиперплазия, простатит). 
 
ИТАЛИЯ 20121219013 BO Виж пълния текст (EN)   
Фирма, специализирана в машини за стоманената и металообработващата индустрии, търси 
търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20140109004 Виж пълния текст (EN)   
Фирма, специализирана производство на продукти от пластмаса и глина (galestro), като саксии 
за цветя, къщи за кучета, съдове за течности, градинска мебел, барелеф, търси търговски 
партньори за съвместно предприятие.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20140326004 Виж пълния текст (EN)   
Фирма, която е разработила образователен софтуер, базиран на „облак“, насочен към 
подобряване на образованието на ученици и студенти, търси партньори за съвместно 
предприятие. Софтуерът помага на учителите да бъдат по-ефективни, чрез нова платформа, в 
която учителите споделят и адаптират учебни материали, а учениците и студентите активно 
допринасят със своите проекти и онлайн участие.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20140113002 Виж пълния текст (EN)   
Фармацевтична компания, специализирана в дистрибуция и опаковане на суровини за 
фармацевтична употреба, козметична употреба и употреба в храни, търси търговско-
посреднически услуги агент, представител или дистрибутор. 
 

 
ИТАЛИЯ BRIT20150413001 Виж пълния текст (EN)   
Фирма специализирана в производство на млечни продукти, търси пластмасови бутилки за 
крем, характеризиращи се с нулево въздействие върху околната среда.  
 
ЛИТВА BOLT20150423001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на бижута - обеци, пръстени, медальони и брошки от 
злато и сребро, търси търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор и 
предлага подизпълнителски услуги.  
 
ЛИТВА BOLT20150123001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на PVC (поливинилхлорид) прозорци и врати, търси 
търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор и предлага 
подизпълнителски дейности.  
 
ЛИТВА BOLT20150415002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на алармени системи, системи за наблюдение и 
пожароизвестителни системи, търси търговско-посреднически услуги агент, представител или 
дистрибутор и предлага подизпълнителски дейности. 
 
ЛИТВА BOLT20150416001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на ветеринарномедицински продукти за лична хигиена 
за животни, търси търговски агенти, представители или дистрибутори. Фирмата предлага 
качествени продукти на базата на естествени съставки, подходящи за едър рогат добитък, 
домашни животни и коне. Продуктовата гама включва продукти за грижа и хигиена за вимето 
на крави, грижа за кожата на животните, течни калциеви добавки, шампоани за кучета, 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4514e5ec-81f2-432a-8f35-57b4ee3ee059?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1703277c-8456-447f-96bd-6c0bf9b8805d?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/092b75e4-a9e4-494d-8cdd-0a2badd6d27a?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/992c9d24-6876-453c-b7b8-03acd7008543?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5120edb3-282f-473d-bb64-0d136561179f?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dab101ff-17a9-4a81-a228-a551f0ba915c?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ecf55e1-fb7d-4c9e-b820-4e0a5fad02de?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3f89dd1-faeb-47f0-a1b5-9b1effb518c0?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a09cbd78-be3b-47ff-b54e-f37f91536398?OrgaId=be00275
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репеленти, продукти за грижа за ставите и мускулите на коне и други. 
 
МАКЕДОНИЯ BRMK20141216001 Виж пълния текст (EN)   

Фармацевтична фирма предлага представителство или дистрибуция на чуждестранни фирми за 
медицински и фармацевтични продукти.  
 
НОРВЕГИЯ BRNO20150413001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси партньорство с производители на висококачествени хранителни продукти, като 
зехтин, маслини, винегрет, оцет и други подобни продукти. 
 
ПОЛША BOPL20150105001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в изграждането на автоматика, електрически инсталации и решения за 
интелигентни сгради, предлага подизпълнителство. 
 
ПОЛША BOPL20150123001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на тераси, зимни градини и оранжерии, предлага 
подизпълнителство. 
 
ПОЛША BOPL20150126001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в улични съоръжения, временни ограждения и предупредителни 
сигнали за движение по пътищата, продукти за безопасност, за използване в организацията на 
събития, строителството и пътното строителство, предлага търговско-посреднически услуги 
агент, представител или дистрибутор.  
 
ПОЛША BOPL20150123002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на дамско и спортно облекло, униформи и други 
подобни стоки, се интересува от създаване на дългосрочно партньорство под формата на  
подизпълнителство или аутсорсинг.  
 
ПОЛША 20130123022 BO Виж пълния текст (EN)   

Фирма за проектиране и производство на дървени конструкции като къщи и вили, кофражи и 
други конструкции от греди от висококачествена скандинавска дървесина, предлага 
подизпълнителство. 
 
ПОЛША BOPL20150124001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в „call center” услуги, предлага аутсорсинг или подизпълнителство. 
 
ПОЛША BOPL20131125001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство и продажба на плодове и зеленчуци, търси търговско-
посреднически услуги агент, представител или дистрибутор.  
 
ПОЛША 20130214013 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в търговия на едро на продукти за пекарни, сладкарници и фабрики за 
сладолед, търси търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор, 
доставчици и вносители на зърна - слънчоглед, тиква, сусам, ленено семе, соя, мак, кокосови 
стърготини, стафиди, консервирани праскова, ананас, плодов микс, мандарина. 
  

 
ПОЛША BOPL20141001001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в проектиране и производство на оборудване за обработка на 
ламарина, предлага подизпълнение и търси търговско-посреднически услуги агент, 
представител или дистрибутор. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/243c451d-9958-4933-97b2-a297a131c16b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84e118cb-67fd-486d-851a-1f8de86ccbb3?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b8ab69d-54a0-4fdc-834c-b9c87caba8d5?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e45c8596-6b33-423e-8608-da60c4b42fdb?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5dd2191a-bc17-4cd6-8666-2c671ac9b7d5?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b960547-80c5-4ef0-84f8-32ea713c0a28?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ed03cdc-634b-42c5-992b-7b416872f780?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b296912-cd87-44b5-aaa9-41f16d979292?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/112a737d-a3a0-4bea-9931-588a7338686f?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff9acee9-90cb-41a8-9c3b-0c29adca0568?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/433a4d7b-a5e3-4749-a459-1d95884d0a40?OrgaId=be00275
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ПОЛША BOPL20131119002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, която е разработила собствен софтуер за електронна търговия, търси търговски 
партньори с добри познания на пазара на електронната търговия, за разпространение на този 
продукт, чрез търговско представителство и търговско-посреднически услуги. 
 
ПОЛША BOPL20150127004 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на лампи и осветителни тела за хотели и ресторанти, 
търси търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор. 
 
ПОЛША BOPL20150128001 Виж пълния текст (EN)   

Производител на различни видове стълбища, парапети, спирални и модулни стълби търси 
търговски представители и дистрибутори на своите продукти. 
 
ПОЛША 20111215033 BR Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в дистрибуция на системи за сигурност за защита на живота и 
имуществото - пожароизвестителни системи, звукови системи, видеонаблюдение (CCTV), 
системи против кражба, аудио-визуални системи), предлага търговско-посреднически услуги 
агент, представител или дистрибутор, освен това фирмата предлага следпродажбено 
обслужване и консултации. 
 
ПОЛША 20111104024 BO Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в продажба на дървен материал и бичен дървен материал (най-вече от 
екзотичен произход), търси търговско-посреднически услуги агент, представител или 
дистрибутор. Фирмената гама от продукти включва също дъски за подова настилка за ползване 
на открито, дървена дограма, траверси, фасадни плоскости. 
 
ПОЛША 20110801010 BO Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство и внос на висококачествени продукти за декорация за 
различни събития, като сватби, рождени дни, Свети Валентин, Хелоуин, Нова Година и др., 
търси търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор. 
 
ПОЛША BOPL20140827004 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на (тротоарни) плочи, търси търговско-посреднически 
услуги агент, представител или дистрибутор. 
 
ПОЛША BOPL20150210001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на изделия, детайли, възли от твърди и свръхтвърди 
метали, като например: титан, инконел, търси клиенти за тези продукти, както и възможности 
за подизпълнение. Фирмата е специализирана в прецизна обработка, особено за авиационната 
промишленост, медицинския сектор и автомобилната индустрия. 
 
ПОЛША BOPL20150122001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма със собствен дизайн и производство на дамско облекло, търси търговско-посреднически 
услуги агент, представител или дистрибутор. Колекциите на фирмата са известни със своя 
специфичен дизайн, фолклорни елементи, ръчно изработени аксесоари и декорации. Фирмата 
работи с чуждестранни дистрибутори от Финландия, Швеция, Франция, Германия, Румъния, 
Литва, САЩ. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61fc89c4-b1e4-4486-afdf-da1420881a0e?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07cc96e7-f46b-4360-abe2-6fadba30b2c4?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/719f27fc-5e5e-4007-bcce-6e16ecaef27c?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0554810-18a4-46f3-bea4-1e3199d77fd8?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c93bdd44-ac98-477f-aa01-11a6eedc8d64?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c2495bc-2268-4a5a-b8ef-68e7cb6469b0?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1265322-83bb-46ff-b24d-1fb4b7e772e6?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dfe716a0-a8c6-43fd-8330-59a698e41b3b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/182973ef-ca2c-4df5-a9b7-4dfaa9e0c7ea?OrgaId=be00275
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ПОЛША BOPL20150120001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, производител на ексклузивно дамско облекло, което се предлага на европейския пазар 
и подизпълнител на луксозни и добре познати марки и облекла в целия свят, предлага 
възлагане на поръчки за производство на дамско облекло. Фирмата предлага 
подизпълнителство и производство на конкретна марка. 
 
ПОЛША BOPL20150202001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на замразени плодове (малини, ягоди, касис, червено 
френско грозде, вишни, боровинки) търси търговско-посреднически услуги агент, представител 
или дистрибутор.   
 
ПОЛША BOPL20141215001 Виж пълния текст (EN)   

Производител на оборудване за пекарната индустрия търси дистрибутори и търговски 
партньори с опит в тази сфера, за да продава новите си продукти на външни пазари. 
 
ПОЛША BOPL20140212003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в инженерни и проектантски услуги, концентрирана върху петролната 
и газовата промишленост, торове и химическата промишленост, се интересува от предоставяне 
на своите услуги като подизпълнител. Фирмата също така е готова да предложи опита си в 
научноизследователски проекти. 
 
ПОЛША BOPL20130716002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, активна в обработката на полиолефин, търси партньор за съвместно предприятие в 
сферата на обработката на пластмасови отпадъци.  
 
ПОЛША BRPL20141216001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в търговска дейност с различни видове органични хранителни 
продукти и хранителни добавки, предлага търговско-посреднически услуги агент, представител 
или дистрибутор. Фирмата търси производители или търговци на едро на органични продукти 
като- билки, корени, сушени плодове, листа, семена, подправки, както и хранителни добавки и 
пробиотици. 
 
ПОЛША BOPL20150202002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на дамско облекло, болнично облекло, работно 
облекло, вратовръзки, покривала за легла, търси подизпълнителство. 
 
ПОЛША 20081002006 BO Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на елементи, приложими в сферата на автомобилната 
индустрия, търси партньори за производство на резервни части. 
 
ПОЛША BOPL20150129002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, производител на медицински изделия за еднократна употреба за фармацевтичната, 
козметичната и хранително-вкусовата промишленост, предлага услугите си като 
подизпълнител. Фирмата предлага широк спектър от медицински изделия като спринцовки, 
инфузионни комплекти, мерителни лъжици, бутилки с капкомер, апликатори и друго 
медицинско оборудване. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20150123001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма предлага услугите си по управление на инфраструктурни проекти, чрез подизпълнение, 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7aa29f82-9e16-42e5-88b4-4fd34b150173?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ccaea2c-6a5a-48fa-9c5c-5055cf8397f1?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d33e16c0-705c-430f-b35f-c7934474659b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc59a8fb-5058-439a-92cb-603998094af8?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e08b3d8c-3e27-4215-9f03-bbba197e39d4?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca973809-6bfa-4051-bf0b-b0854ee9232d?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c7664499-9fc8-4044-9e63-411c85676d62?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5bc337d-5b02-43a4-af4a-98af965e0478?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18a46953-77ae-4e75-addc-e0520f1e7f64?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17edeaa8-2d3d-47c3-b2a7-8c2f567ce962?OrgaId=be00275
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аутсорсинг или съвместно предприятие. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20140804001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на керамични настилки и облицовки, търси 
сътрудничество, чрез дистрибуторски услуги. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20150401001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в областта на енергийната ефективност, търси партньорства за 
търговско представителство или лицензионни договори с фирми, които имат иновативни 
енергийни решения или продукти. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20150115001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в сектора здравеопазване, търси търговско-посреднически услуги 
агент, представител или дистрибутор за представяне на свои иновативни решения, медицински 
изделия и болнично оборудване. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20141230001 Виж пълния текст (EN)   

Мрежа от супермаркети за продажба на голямо разнообразие от хранителни продукти, напитки 
и нехранителни продукти, предлага търговско-посреднически услуги агент, представител или 
дистрибутор. 
 
РУМЪНИЯ BORO20140107001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в преработка и консервиране на месо, производство на месни 
продукти и търговия на едро с месо и месни продукти, търси търговско-посреднически услуги 
агент, представител или дистрибутор. 
 
РУМЪНИЯ 20100204020 BO Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на дамско, мъжко и детско облекло (костюми, сака, 
панталони, палта и др. ), предлага услугите си като подизпълнител. 
 
РУСИЯ BORU20150130004 Виж пълния текст (EN)   

Фирма със собствен имот (помещения с обща площ 950 кв.м.) и производствени съоръжения 
(на площ 750 кв.м.) в Новосибирск, търси партньори, които се интересуват от прехвърляне на 
тяхното производство на територията на Русия и имат интерес да създадат съвместно 
предприятие. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20150122001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, производител на аератор за смесителна батерия, за намаляване разхода на вода и 
подобряване на нейното качество, търси бизнес партньори заинтересовани от търговско 
представителство, дистрибуция или лицензионни договори. 
 
СЛОВЕНИЯ 20130606003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в леене под налягане за производство на прецизни и сложни 
компоненти, предлага професионални решения на чуждестранни изпълнители в 
автомобилостроенето, битовата електроника, здравеопазване, хардуер, компютри и 
периферни устройства и много други индустрии, които използват големи серии от малки 
метални компоненти, изработени от различни цинкови, алуминиеви и магнезиеви сплави в 
тяхното производство. 
 

 
СЪРБИЯ BORS20141203015 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в консултантски услуги в сферата на човешките ресурси, търси 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70b46492-329d-438a-8fc5-cb62bc794505?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02878bef-ce2e-40a4-b39b-ca9db17bbf15?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f903c209-fac5-474d-b8df-6b6a1c73a2fd?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c104a51c-d697-42ee-a814-06e25498e95a?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99f8f203-518d-491f-8994-591a584f7e1b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/add6ab69-161e-4e88-b591-b34fe6148c54?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a01cd7c1-0d75-4edd-94ee-8f2e9f44f07b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/554802ce-deeb-4613-adc1-e8c7b0903270?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7174e4e3-0284-4930-b647-ee9d36b5c83b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba595bb5-2cbc-49e6-a5d4-87ea5f6a44a0?OrgaId=be00275
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търговско представителство. 
 
СЪРБИЯ BRRS20141230001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в търговия на едро, внос и дистрибуция на фармацевтични продукти и 
медицински изделия, предлага търговско представителство. 
 
СЪРБИЯ 20120626007 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в различни строителни дейности, търси партньори за възлагане на 
строителни проекти. 
 
СЪРБИЯ 20100428023 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство и продажба на дамски и мъжки модни дрехи за всички 
сезони, търси търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор и предлага 
франчайз. 
 
СЪРБИЯ BORS20140606002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в инженерингова дейност за хладилно оборудване, търси търговско 
представителство. 
 
СЪРБИЯ BORS20140320001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, производител на пълен асортимент от продукти за домашни електрически инсталации, 
търси търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20141208006 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производиство на пластмасови опаковки за храни, кутии за 
сладолед, салати, торти, десерти и сосове, търси търговско-посреднически услуги агент, 
представител или дистрибутор.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20141209002 Виж пълния текст (EN)    

Фирма, специализирана в производиство на части за кормилни уредби и части за окачването за 
товарни автомобили, селскостопански трактори, строителни машини и специални превозни 
средства, търси търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150416001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на козметика и домакински почистващи под собствена 
марка, търси партньори за търговско представителство и дистрибуция. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20141204010 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, предлагаща широка гама от софтуери за информационни системи, географски 
информационни системи, софтуер за управление и контрол, търси партньори за аутсорсинг и 
лицензионни договори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20141030002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма за добив и преработка на мрамор, с висок капацитет за производство и износ, както и 
предоставяне на други услуги, като например дизайн за артистични проекти, монтаж на 
мрамор в сгради и др., предлага доставки на мрамор за строителни проекти и за търговски 
посредници. Фирмата предлага и подизпълнителски споразумения за компании, които искат да 
продават продуктите под своя собствена марка. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20140811002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на широка гама от зърнени закуски с витамини, търси 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/705ba937-29ca-4b1a-938d-4b84de7b7ce3?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7280113-07ca-4a43-84f3-9859c65babea?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/010c2c38-3f3e-404f-aeea-cde76300d26f?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/449838ff-b81e-4d20-a9b1-18e9c6796254?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4eb1f895-e7e2-439c-94d8-d7da98015b4d?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bff4e562-89d0-41c5-b080-6721e7c15c0b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1e9ca87-1565-40fd-a208-468548b5ce93?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d84d57af-a058-4cf0-afc7-c8656e1f7ba0?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fe71625-089f-4c8d-9551-ecb1c9a7c42f?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/613a5eba-2212-4e96-9424-9b32e5993cf4?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51831ed2-bb53-472a-ae79-ea6c04c8cae4?OrgaId=be00275


14 

 

търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20141104006 Виж пълния текст (EN)   

Балнеохотел, който предлага физиотерапия, рехабилитация, здравни, спа и козметични услуги, 
особено за възрастни хора и хора с увреждания, търси сътрудничество с уроператори и 
туристически агенции. Фирмата търси търговски представители. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20141117003 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство и дистрибуция на различни видове торове и семена за 
плодове, зеленчуци и цветя, търси търговско-посреднически услуги агент, представител или 
дистрибутор. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20141204003 Виж пълния текст (EN)  
Фирма, която е разработила кутия за електроника (box telecontrol unit) за монтиране на стената, 
търси търговско представителство. Кутията събира информация от безжична мрежа за данни и 
я предава на вашия компютър или мобилен телефон, чрез интернет, локална мрежа (LAN), 
глобална система за мобилни комуникации (GSM) или General Packet Radio Service (GPRS). 
 
ТУРЦИЯ BOTR20131011001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на решетки с клиновидни профили (V-образни 
филтърни панели) и перфорирана ламарина търси дистрибутори. Фирмата предлага своите 
производствени услуги и подизпълнителство. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20141212002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на деликатесни продукти, прясно месо, допълнително 
преработени продукти, замразени кюфтета и бургери, търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20141204008 Виж пълния текст (EN)   

Фирма е разработила система за планиране и разбор на мисии, която осигурява пълно модулно 
решение за анализ на всички видове обучителни мисии на летателни тренажори и реални 
мисии. Системата позволява запис на различни видове данни от мисиите. Фирмата търси 
дистрибутори на системата. 
 
УНГАРИЯ BOHU20150306001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма за екологично инженерство търси партньори за проектиране на системи за управление 
на отпадъците и научноизследователски и развойни дейности, свързани с възобновяеми 
източници в рамките на споразумение за услуги или подизпълнение. Фирмата се интересува и 
от по-добро използване на възобновяеми енергийни източници, по-специално 
оползотворяване на енергия от биомаса.  
 
УНГАРИЯ BOHU20150127001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на стоманени конструкции, разполагаща с най-
високите стандарти (като EN 1090-2, EXC 4) и модерни машини и производствени съоръжения., 
предлага своите производствени възможности на потенциални партньори.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20130723001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на иновативни и сертифицирани протектори за обувки, 
подходящи за болници, ресторанти, хранително-вкусовата промишленост, производствени 
обекти, търси партньорство с дистрибутори на лични предпазни средства.  
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/727ff8e2-43e7-43b2-b56b-e4d198490018?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa0f2c7e-41cf-4b68-a179-a5799c9d4f77?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/157e582e-96bc-4bce-b8db-bcdfa7606143?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/157e582e-96bc-4bce-b8db-bcdfa7606143?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/157e582e-96bc-4bce-b8db-bcdfa7606143?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23fc653f-45dc-4db7-a875-2b89f7902c6d?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b0934e8-dbee-4852-9ad3-9d657c579232?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5140d35-ee34-483a-8ff8-d67d4290bd98?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6aa90db-48de-46fa-b9ff-e87049cbbcc7?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e574b972-9e06-487c-9753-471cf834b329?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3c426a6-1853-446d-a1d0-3bb754bcd044?OrgaId=be00275
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ФРАНЦИЯ BOFR20130723008 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на играчки от картон и хартия, изработени от 
рециклирани и рециклируеми материали, търси търговско-посреднически услуги агент, 
представител или дистрибутор. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150128001 Виж пълния текст (EN)   

Софтуерна компания е разработила решение за споделяне на файлове и синхронизация 
(файловете са достъпни от всички устройства). Фирмата търси търговско-посреднически услуги 
агент, представител или дистрибутор. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20140128001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в дистриуция на висококачествени почистващи и хидроизолационни 
продукти, които удължават живота и подобряват производителността на дрехи, обувки и 
екипировка, предлага търговско-посреднически услуги агент, представител или дистрибутор за 
продукти, които могат да се продават в магазин за спортни стоки. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20150107001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси доставчик на необработена дървесна вата, която се прилага в легла за домашни 
птици, изолация, опаковане, подплата за подаръчни кутии, подплата за кутии за плодове и 
зеленчуци и други. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150303002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на висококачествени бисквити, сухари и сладкиши, 
търси търговски посреднически услуги – агент, представител или дистрибутор. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150204001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма е разработила и патентовала иновативна платформа за електронна търговия за B2C 
(бизнес-потребител) доставки. Това решение дава възможност на потребителите да купуват 
онлайн и да вземат предметите лесно в електронна платформа за доставка, с опции за 
контролиране на температури за студени и замразени хранителни продукти. Фирмата търси 
партньори от сферата на логистиката и електронната търговия, предлага придобиване на 
цялостното решение, за производство и внедряване на пазара. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20150323001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в областта на аксесоари за домашни любимци, търси партньорства с 
производители на къщички за домашни любимци, клетки и кафези, изработени от дърво. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20150119002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма е разработила устройство, което дава възможност за по-успешна венопунктура и търси 
търговски посреднически услуги – агент, представител или дистрибутор. Устройството действа 
на база инфрачервена светлина, което позволява визуализация на кръвоносните съдове на 
екран.  
 
ХОЛАНДИЯ BONL20141212001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма е разработила система за динамично осветление на базата на LED технология и търси 
търговски посреднически услуги – агент, представител или дистрибутор. Динамичното 
осветление имитира дневния цикъл на слънцето, за да стимулира биологичния ритъм. Това 
подобрява значително качеството на живот в изкуствено осветена среда като болници, офиси 
или училища.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/216cbcb3-bcdb-40e1-8001-523d62bdf41a?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab7613d8-8e99-43ec-8f0e-97da432e790a?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c0fa3af-50d7-4292-b874-72bba046c867?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16df019b-2013-483b-9ff5-183b1c9c34b8?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa125548-add6-447c-b6ef-7b3acbf94236?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70b67364-13ed-4b6a-a229-155b1c71ebae?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ca9a4d0-4ce9-4b00-875f-cabbbe568faa?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1bc20995-b746-4f94-913b-97b9dcfc02ab?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/244e313e-2ab5-4a64-80d9-7a4dbcaecd8a?OrgaId=be00275
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ХОЛАНДИЯ BONL20150119001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма предлага широка гама от иновативни продуктови решения за дървета, за да оцелеят в 
градската среда и за предотвратяване на щети върху инфраструктурата. Фирмата търси 
търговски посреднически услуги – агент, представител или дистрибутор. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20150126001 Виж пълния текст (EN)   

Търговска агенция, интересуваща се от продукти за отдих, мебели и аксесоари, търси 
партньорство с производители. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20150415001 Виж пълния текст (EN)   

Дизайнер, който е разработил иновативна, отразяваща тъкан, намираща приложение в 
продукти за безопасност, търси партньорство с производители.  
  
ХОЛАНДИЯ BRNL20150218001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, разполагаща с моден магазин със собствена марка, търси партньорство с 
производители на облекло и обувки. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20141022001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма предлага своя опит в разработване на инсталации за механични изпитания на 
новоразработени структурни материали. Фирмата се интересува от партньорство за аутсорсинг 
и подизпълнение за производство на материали или партньорство с организации за научни 
изследвания. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20150424002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма е разработила специална система за складиране на бира в резервоар, която спомага за 
намаляване на разходите за дистрибуция на бира, която в момента се транспортира в кегове. 
Системата предлага цялостно решение - от пивоварната до бутилката. Фирмата търси търговски 
посреднически услуги – агент, представител или дистрибутор. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20130906002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма със собствена разработка на иновативна дървена количка, предназначена за почивка на 
деца и/или за рехабилитация на деца с увреждания, търси търговски посреднически услуги – 
агент, представител или дистрибутор. Количката може да се привежда в движение с ръце или с 
крака. Продуктът насърчава физическата активност и може да се ползва за рехабилитация на 
хора със специални нужди, както и в детски градини или рехабилитационни центрове за деца и 
младежи. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20150109001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма специализирана в производство на нов вид луксозни, ръчно изработени бижута от 
въглеродни влакна, търси търговски посреднически услуги – агент, представител или 
дистрибутор. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20150410002 Виж пълния текст (EN)    

Фирма с богат опит в 3D визуализация на продукт и дизайн на прототип на продукти в 
автомобилната и инженерната промишленост, предлага партньорство за аутсорсинг.  
 
ШВЕЙЦАРИЯ BRCH20150401001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма с опит в отглеждане на зеленчуци, търси производители или доставчици на скоби за 
домати, които помагат за подобряване на работния процес на служителите. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6442368f-5485-4bb2-b12a-b5c14daad77b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/979385ee-ea69-4dba-9c56-e11f8d5d9187?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/607ecc92-e969-4d9d-be7f-65edff8c1f9f?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6b4c280-41be-4356-b92a-cd048daf6cb5?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58a0da2a-a9cf-448f-bc51-cb77874d8a86?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cffb3561-0555-4334-a8eb-9c7ec3a623ac?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ba38b8a-2c50-43d1-bc19-ad78d7b71bc3?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d68ee5b-3765-47b3-ad50-a60fc50639a3?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/770af658-0b44-4806-8f5d-812ff1603f01?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dabd10bc-f027-4a11-9915-b1557c6cf971?OrgaId=be00275
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ШВЕЦИЯ BRSE20131024001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси партньорство с производители на ковани месингови кранове, с опит в коване, 
леене на сложни тела, полиране и никелиране, с цел подизпълнение. Фирмата изисква 
производство от 3D файл. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20141217001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси производители на шасита за детски колички. Производителят трябва да има опит 
в производството на продукти за деца и детски колички, заваряване, полиране и лакиране. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20141217002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси производители на седалки за детски велосипеди от полипропилен, чрез 
инжекционно формоване. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20141219001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма търси партньорство с производител на специализирани рафтове за продукти на Apple 
(iPad, iPhone, iPod). Фирмата предпочита, потенциалият партньор да разполага с оборудване за 
CNC фрезоване на дърво.  
 
ШВЕЦИЯ BOSE20141218002 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, която е разработила софтуер, намиращ приложение в обработката на целулоза и 
хартиени материали, търси търговски посреднически услуги – агент, представител или 
дистрибутор. 
 
ШВЕЦИЯ BOSE20141120005 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, производител на собствен разработен иновативен продукт за грижа за бебета: 
комбинация от кенгуру за бебе, кош за бебе, гнездо и матрак, търси търговски посреднически 
услуги – агент, представител или дистрибутор. 
 
ШВЕЦИЯ BOSE20150416001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в проектиране и производство на интериорно оборудване, главно за 
магазини за хранителни стоки, търси търговски представители и дистрибутори заинтересовани 
от продажба на нов продукт – електрически стелаж за кореноплодни зеленчуци. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20150115001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в дизайн на дрехи и аксесоари, е разработила практично,  декоративно 
устройство против изгубване на очила. Устройството наподобява игла за вратовръзка и е 
снабдено с държач, в случай, че очилата не се ползват. Фирмата търси производител, 
заинтересован от партньорство за производство. 
 
ЯПОНИЯ BOJP20150210001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в производство на пластмасови лагери, които могат да бъдат 
използвани в широк спектър от производствени сектори и предлагат различни предимства в 
сравнение с традиционните лагери, търси търговски посреднически услуги – агент, 
представител или дистрибутор.  
 
ЯПОНИЯ BOJP20150216001 Виж пълния текст (EN)   

Фирма, специализирана в анализ на козметични продукти за съответствие с регламентите на 
японския закон за фармацевтичните дейности (Pharmaceutical Affairs Law), предлага 
подизпълнителски дейности на производители, интересуващи се от износ на козметични 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3e884d9-d30e-466c-9587-46427093b1a2?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e8ba3e1-07c1-42ca-b330-9e38d973c816?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d62ff0c-1550-461f-b61f-3444ff13853e?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f762480-feff-4ee4-bb49-5d65eefd8bc2?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ce14ef5-b867-4820-94f8-ff22b3d2977d?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cb9fda1-0bf8-4248-be18-e2a74854b332?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa0bab4f-18c9-41a7-8c8d-0217336bb4d3?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e12635fd-ef65-4e16-ab18-67a3f5cc88b0?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b822bffa-d18e-48ff-8cee-1646abdc32dc?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea56d994-72d0-46a2-b333-5238eaf72ed7?OrgaId=be00275
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продукти за японския пазар.  
 


