
 

 

БРОЙ 2/ФЕВРУАРИ/2016 
 

БАЗА ДАННИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Базата данни с профили на фирми за международно бизнес сътрудничество е създадена към 
мрежата Enterprise Europe Network и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране 
на подходящ бизнес партньор за всяка фирма. Всеки заинтересуван може да попълни своя 
фирмен профил като посочи и вида на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае.  
BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за 
бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на 
мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес 
сътрудничество. 
Чрез Enterprise Europe Network вие можете безплатно да изпратите Вашето търсене или 
предлагане до информационната система на Генерална Дирекция Предприятия. Тази 
информация ще достигне около 600 организации, включващи търговски камари, агенции за 
регионално развитие и университетски технологични центрове в повече от 40 европейски 
държави. 
Повече за базата данни с възможност за БЕЗПЛАТНО въвеждане на Ваш фирмен профил, 
ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ИЛИ ПРОДУКТИ ПО ВАШИ КЛЮЧОВИ ДУМИ, както и съответните 
формуляри можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=387 
 

Свържете се с нас на телефон: 058 601 472, за да ви помогнем. 
 

ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ 

 

http://een.dobrich.net/?page_id=387


 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 
МЕРЛИН 

 
 

 
ПОТЪРСЕТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО И БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО В БАЗАТА 

ДАННИ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
Търсачката работи само на английски език! Ключовата дума “agriculture” е само 

показателна. В полето за търсене можете да въведете каквато и да е ключова дума. 
За да използвате търсачката моля посетете следния линк. 

http://een.dobrich.net/bcdsearchmerlin.html  
За повече информация посетете офис 102 на ТПП Добрич (ул. България 3) 

или се обадете на телефон 058 601 472 
За контакти: Георги Колев, Татяна Гичева 

 
 

http://een.dobrich.net/bcdsearchmerlin.html


 

 

БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА В ПОДКРЕПА 
НА БИЗНЕСА ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 
За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да 
разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).  
За контакти и повече информация - тел. 058 601472 – Георги Колев или Татяна Гичева 
 
The Unmanned Systems Matchmaking - Drones | Robotics | Space Онлайн платформа EN 

Място Хага, Холандия 
Период 02-04 февруари 2016 
Краен срок 27 януари 2016 

Сектори 
Автоматизация, Контролни системи за роботика; Навигационни и системи 
за вграждане;Технологии в аеронавтиката; Авионика; Хеликоптери; 
Прецизно селско стопанство. 

 
International Cooperation Days@Fruit Logistica 2016 Онлайн платформа EN 

Място Берлин, Германия 
Период 03-05 февруари 2016 
Краен срок 30 януари 2016 

Сектори 
Пресни плодове и зеленчуци; Сушени плодове и ядки; Опаковане и 
етикетиране; Транспорт и системи за логистика; Преса и медии; 
Компютри и интернет технологии; Култивационни системи. 

 
Brokerage event at BIOFACH/Vivaness 2016, worlds' leading trade 
fair for organic food, drinks and natural cosmetics 

Онлайн платформа EN 

Място Нюрнберг, Германия 
Период 11-12 февруари 2016 
Краен срок 29 януари 2016 

Сектори 

Прясна и замразена храна; Ядки, сушени плодове, снаксове; Хранителни 
добавки, билки и подправки; Винегрети и течни мазнини; Диетични храни 
и храни за бебета; Сокове, бира и вино; Натурална козметика, разсад и 
семена. 

 
Matching for new materials – Expanding the horizon: collaboration 
between the Netherlands and North Rhine-Westphalia 

Онлайн платформа EN 

Място Нойс, Германия 
Период 15 февруари 2016 
Краен срок 12 февруари 2016 
Сектори Технологии на материалите, енергия, индустриални продукти 
 
Mobile World Congress 2016 Brokerage Event Онлайн платформа EN 

Място Барселона, Испания 
Период 22-24 февруари 2016 
Краен срок 06 февруари 2016 

http://www.b2match.eu/tusematch2016
http://www.b2match.eu/fruitlogistica2016
http://www.b2match.eu/biofach2016
https://www.b2match.eu/nl-nrw2016
http://mwc2016be.talkb2b.net/


 

 

Сектори 
Електроника, ИТ и телеком; Индустриално производстви, материали и 
транспорт; Други индустриални технологии; Физически и точни науки; 
Социални и икономически въпроси. 

 
International Conference on Ocean Energy - Business Partnering Онлайн платформа EN 

Място Единбург, Великобритания 
Период 23-25 февруари 2016 
Краен срок 19 февруари 2016 
Сектори Морска енергия; Енергия от морски вълни; Околна среда. 
 
Technological Brokerage Event in Security & Safety Онлайн платформа EN 

Място Мадрид, Испания 
Период 23-24 февруари 2016 
Краен срок 18 февруари 2016 

Сектори 
Предпазване от пожари, засичане на пожари и гасене; Транспортна и 
трафик сигурност; Контрол на естествените рискове; Ядрена безопасност; 
Компютърна сигурност; Защитни инфраструктури и системи. 

 
Brokerage event Farmaforum 2015 Онлайн платформа EN 

Място Мадрид, Испания 
Период 02-03 март 2016 
Краен срок 29 февруари 2016 

Сектори 
Автоматизация на процесите; Опаковане на материалите; Клинични 
изследвания; Фармацевтични продукти и лекарства; Медицинско 
оборудване; Фармацевтични химикали. 

 
DroneDays 2016 Brokerage Event Онлайн платформа EN 

Място Брюксел, Белгия 
Период 06-07 март 2016 
Краен срок 26 февруари 2016 

Сектори 

Информационни технологии и информатика; Съхранение на енергия и 
транспорт; Лесовъдство и горско стопанство; Оценка на екологичен риск 
и въздействие; Околна среда; Инфраструктури за социални науки и 
хуманитарни науки. 

 
ITB 2016 - International Matchmaking Event for the tourism sector Онлайн платформа EN 

Място Берлин, Германия 
Период 09-11 март 2016 
Краен срок 15 февруари 2016 

Сектори 
Велосипеден туризъм; Културно и индустриално наследство; Градски 
туризъм; Еко туризъм; Природен туризъм; Спа туризъм; Туризъм с 
трансграничен подход; Туризъм по вода. 

 

Всички бюлетини с бизнес събития: http://een.dobrich.net/?page_id=1465  

 

https://www.b2match.eu/icoe2016
http://www.b2match.eu/sicur2016
https://www.b2match.eu/farmaforum2016
https://www.b2match.eu/DroneDays2016
http://www.b2match.eu/itb2016
http://een.dobrich.net/?page_id=1465


 

 

ОФЕРТИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ 
 
Преведени са 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 
 
АРМЕНИЯ BOAM20150113001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма за производство и доставка на строителни материали, като поливинил хлорид и 
полиетиленови тръби, врати и дограма, търси търговски представители и 
дистрибутори. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151201005 Виж пълния текст (EN)  

Производител на алкохол в гел, търси търговски партньори и дистрибутори. Гел 
алкохолът премахва микроби по всяко време и е идеален за използване преди работа с 
храни, бебета и пациенти. Доказана ефективност срещу Staphylococcus Aureus, 
Pseudomonas Aeruginosa и Salmonella Choleraesuis. Той има овлажняващ ефект и 
елиминира 99% от микробите и бактериите. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151023001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на продукти базирани на прополис, като детокс маски, мед, гел за зъби, 
екстракт от прополис, сапун и парфюм, търси дистрибутори и търговски партноьори 
като супермаркети, аптеки и магазини за здравни грижи. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151123001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на консервирани палмови продукти и други видове консерви търси 
дистрибутори, снабдяващи супермаркетите. Фирмата работи  и с краставици, цвекло, 
лук, яйца от пъдпъдък, гъби и бразилски чили консерви, както и дълбоко пържени 
картофи, нарязани на дълги тънки ивици, гроздов сок и мед. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20151202002 Виж пълния текст (EN)  

Производител на течен бебешки сапун търси търговски партньори и дистрибутори. 
Ежедневната употреба на сапуна осигурява премахването на основните причини за 
обрив от пелени, без да уврежда естествените защитни сили на кожата. 
   
 

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 
посочвайте съответния референтен номер (пример - BOUK20151215009) 

 
Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ  
Пълна версия на бюлетина: http://een.dobrich.net/?page_id=243  

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШ ПРОФИЛ?  
Свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net 

https://goo.gl/uMwdEJ
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8976d861-8bec-4542-b99c-511edac753d5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88907436-c6dd-44ca-9a54-46f3f03f9e70
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f4084d7-adf2-40ef-8fe5-475382060648
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbb91b21-6cdd-4e62-8391-620f0a4935d4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ddd48d8-41d6-48c1-96e8-c33ea333bd1e
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243


 

 

Бизнес пътуване с участие брокерски срещи по интереси в Барселона, Испания 

в сферата на храни и напитки „Алиментария 2016” 

 Enterprise Europe Network Добрич, като партнираща организация има удоволствието да Ви 
покани за участие в бизнес пътуване с участие в брокерски срещи по интереси в Барселoна, Испания в 
периода 26и - 28и април 2016, които ще се проведат под егидата на Агенцията за конкурентоспособност 
към Каталунското Минстерство на труда. 

Събитие ще се състои на 27 април заедно с основния панаир и ще бъде насочено към иновативни храни и 
процеси за обработка, новости в хранителния сектор, новости в сектора на напитките, изхранване, здраве 
и целесъобразен начин на живот. Целта на бизнес пътуването и участието в брокерската среща е да 
помогне на фирмите и изследователските центрове да намерят бизнес-, технологични- или 
изследователски международни партньори за съвместни проекти, като например за сключване на 
производствени споразумения, лицензионни споразумения, търговски/дистрибуционни споразумения, 
споразумения за изследване и развитие  или споразумения за включване в проекти по програма Хоризонт 
2020. 

Сектори на брокерските срещи: 

 Технологии за напитки 
 Хранителни добавки, съставки и функционална храна 
 Опаковки за храни 
 Обработка на храни 
 Технологии за храни 
 Методи за засичане и анализ 
 Микробиология на храните, токсикология и качествен контрол 
 Методи за безопасно производство 
 Процес на проследяемост на храни 
 Микро и нано технологии отнасящи се към храните 
 Храни и напитки 
 Безалкохолни напитки и фабрики за бутилиране 
 Ресторанти за бързо хранене 
 Дистрибутори, вносители и търговци на едро на споменатите продукти 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ КЪМ ЕЕN НА УЧАСТИЕ: дo 9 март 2016 (сряда). 

Възможна е самостоятелна регистрация на следната уеб платформа: 

https://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016  

За предпочитане е да направите регистрацията съвместно с нашия екип. 

При проявен интерес от поне 3 фирми, EEN Добрич ще организира услугата по пътуване и настаняване.  

Моля, за повече информация потърсете: 

Татяна Гичева – 058 601472, tgicheva@cci.dobrich.net 

 

За предложения и мнения относно бюлетина  

ТПП Добрич, тел: 058 601472, факс: 058 601434, ел. поща: cci@dobrich.net;  

Предпечат: Георги Колев - gkolev@cci.dobrich.net 

https://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net

