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БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 20 
 

  

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 

 
 
АВСТРИЯ BOAT20151001001 Виж пълния текст (EN)  

Доставчик на интерактивни маси (оборудвани със сензорен екран) за многократна 
употреба, много подходящи за ресторанти и хотели, търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
АВСТРИЯ BRAT20151102001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма предлага уникален луксозен продукт за  продажба в  магазини за луксозни 
стоки.  Фирмата предлага  оформени сапфири, произведени с автоматизирана 
производствена система или насипни сапфирени кристали до 55 кг, както и кристали 
Czochralski. Фирмата търси търговски партньори за разпространение на сапфира в 
Европа. 
 
АВСТРИЯ BOAT20150929001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на оборудване за производство на сапфир търси дистрибутори  и 
предлага договор за съвместно предприятие. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20151019001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на пресни, замразени, сушени и консервирани плодове и зеленчуци,  
търси търговски представители и дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20151026001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на сушени кайсии, праскови, сливи, круши, череши и други местни 

https://goo.gl/uMwdEJ
https://goo.gl/uMwdEJ
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d981205-baee-496a-91ed-92ddb2ad27e1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e4b1b95b-79aa-41eb-b341-784421727ea8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac7fbf1c-1518-434e-aff7-bfa8a4db0d06
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1773a14-02dd-42c6-ae46-12689e1efebf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e5d006ad-b352-447f-af4b-459a07a3f7bc
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плодове, сушени домати и патладжани в малки количества, търси търговски 
посредници и дистрибутори и предлага договор за съвместно предприятие. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20150817001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на котли за дървени пелети (за домашна употреба) търси дистрибутори 
и търговци на едро, които имат изградена търговска мрежа или персонал за 
инсталиране на котлите.  
 
БЕЛГИЯ 

BOBE20151022001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в инженеринг и консултантски услуги, желае да участва  в 
големи проекти, свързани с околната среда и предлага споразумения за услуги или 
реципрочни споразумения за производство. Фирмата предоставя експертиза в областти 
като  управлението на водите и канализацията, управление на твърдите отпадъци, 
управление на почвите и подземните води. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20151028001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на иновативен лесен за инсталиране слънчев термален предварително 
монтиран комплект в контейнер търси търговски партньори. 
 
БРАЗИЛИЯ BRBR20141106001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в изграждане на подове и настилки, търси партньорство за 
трансфер на технологии в областта на строителството. Фирмата е иновативно 
ориентирана в използването структурни синтетични влакна в бетонни настилки, както  
и в развитието на гъвкава циментова паста за консолидация на петролни кладенци и 
структурна настилка за отводняване на градски магистрали. 
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20150625001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в устойчивите технологии за производство и автоматично 
дозиране на хлор, търси дистрибутори и търговски представители. Фирмата желае да 
навлезе на пазара на инженерно-строителни работи и канализации, фокусирани върху 
третиране на вода и дезинфекция на отпадъчни води. Продукта на фирмата се 
използва за третиране на питейна вода, отпадни води, нефтени платформи, басейни, 
курорти и промишлени предприятия, като чрез него се избягват проблемите, свързани 
с околната среда. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151008003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, активна в сектора на стоковите доставки,  търси доставчици на нови и 
употребявани машини за производството на захарната индустрия в рамките на 
споразумение за производство. Оборудването е за използване при рафиниране на 
захар и преработка на захарна тръстика и трябва да бъде подходящо за преработка на 
захарна тръстика във фаза 1 и за капацитет 4000MT при фаза 2. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151017001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, разработила автоматизирана система за хигиена и дезинфекция на ръцете, 
търси производител за уреда. Устройството постига по-бързи и по-високи резултати за 
измиване на ръцете, следи спазването на измиването и предоставя сигнали и доклади 
за неуспешни измивания. Технологията минимизира рисковете от инфекция и 
вторично замърсяване и има приложение в среди, които изискват високи хигиенни 
стандарти на ръцете, по-специално здравеопазване, медицински грижи, храна и 
хотелски услуги. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20151016001 Виж пълния текст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11281523-ca6f-42ed-b77e-c2c046e7f3f2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5888430c-1ebe-4811-8e1a-debd5d8cb404
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9be5632-3615-4325-b869-f1b1481ce269
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83b0da89-aeff-4aa9-95b8-b1f1b5008e91
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0b7081a-abba-4772-8b48-c371158a60cf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1fcc61e0-cb95-42d1-9d70-30efe8b898cf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6710506f-326c-4183-9769-7655c0910939
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b39ffec0-0806-4e51-97e0-903c54f167fd
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Фирма с опит в предоставянето на консултантски услуги за управление на отпадъците 
на организации от публичния и частния сектор, предлага посреднически услуги 
(представителство и дистрибуция) на организации, специализирани в разработване на 
по-устойчиви решения за справяне с общински и търговски отпадъци. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20150909001 Виж пълния текст (EN) 

Хидро-монтажна фирма търси дистрибутори, които могат да доставят генератори на 
напрежение с постоянни магнити между 2kW и 50kW по размер. 

 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151103001 Виж пълния текст (EN) 

Консултантска фирма по сигурността на киберпространството предлага услуги 
включително одити, политики и процедури, сканиране за уязвими точки, криптиране 
на данни, обучение по кибер-сигурност и планиране на бизнеса. Фирмата предлага да 
поеме ролята на изнесен офис или подизпълнител на партньори, които искат да 
повишат своето съществуващо IT предлагане. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151022002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на различни матраци, които предлагат пълен комфорт и грижа за 
гръбначния стълб и тялото, търси партньори за споразумения за лицензиране, 
производство или франчайз. Производствената система, технологиите и суровините 
могат да бъдат локализирани и други страни. Фирмата предлага и споразумение за 
съвместни предприятия. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151021001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на съставки за традиционни английски 
хранителни продукти и напитки, включително чайове, конфитюри и подаръци за 
клиенти, които се интересуват от автентичния британски опит, търси търговски 
представители и дистрибутори.    
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151021005 Виж пълния текст (EN) 

Производствена фирма търси дистрибутори и търговски представители за иновативния 
си продукт, който представлява гараж под формата на  покрив-кутия за съхранение на 
кола, лодка  или друго подобно превозно или плавателно средство. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150827002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на екологично чисти бамбукови ковчези, търси дистрибутори на 
погребални продукти. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20141022003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма с опит в консултантската дейност в сектора на фармацията и медицинските 
изделия, предлага своите услуги на заинтересовани потенциални клиенти от чужбина, 
които желаят да развиват дейност във Великобритания. Сферата на дейност включва 
валидиране на фармацевтични продукти, съответствие, одит, контрол на качеството и 
развитие на системата, както и проекти за оздравяване и обучение.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151022001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма стартира напълно нов патентован дизайн на водосточни капаци, който намалява 
разходите и предотвратява риска от нараняване, свързан с поддържането на 
канализацията. Фирмата търси дистрибутори и търговци в сферата на строителството, 
изграждане и поддръжка. Предлага лицензионно споразумение за използване на 
продукта. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/124a5232-ec43-419e-9729-9a1aa972f4d6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/029e2616-f476-413f-a57b-11200b351c15
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9519e277-9f7f-47d2-ad6c-133346c8d781
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4aa6f2e7-dbed-427b-a44a-27b0ec711576
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5053ffb3-5134-4edc-9787-500a10bdd6b6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f3abf00-ada8-4b40-99f0-b0f170c4304b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e74fc8b1-0b46-4202-9df8-f9f4f6f68da6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b88fe6bf-e3b1-4b08-83e7-0639e8ff0184
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151021003 Виж пълния текст (EN) 

Биотехнологична фирма, разработила усъвършенстван почвен продукт, който се 
използва за подобряване на условията в кореновата зона и подобряване на външния 
вид на чимове за футбол, голф и т.н., търси дистибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151028003 Виж пълния текст (EN) 

Производител на дървени трупчета, специално предназначени за градински цели без 
необходимост от винтове или цимент, търси дистрибутори. Блоковете са направени от 
борова дървесина. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20140206010 Виж пълния текст (EN) 

Инженерна фирма предлага своя опит в проектиране и изпълнение на инженерни 
дейности по създаване на индустриални продукти. Услугите, които фирмата предлага, 
включват определяне обхвата на проекта, изследвания, цифрова визуализация или 
анимация. Фирмата предлага услугите си като подизпълните или за създаване на 
съвместно предприятие с промишлени, ВЕИ и медицински фирми.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20150820001 Виж пълния текст (EN) 

Инженерна фирма, произвеждаща специално оборудване за въздушно съхранение на 
кутии, буркани и бутилки за широк обхват от сектори, търси дистрибутори и търговски 
агенти с опит в хранителната индустрия.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151028002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, разработила високоефективни инструменти за Linux и Android, намаляващи 
времето за откриване на грешки от седмици до минути, търси партньори с опит във 
въвеждането на системи и фирмени приложения за дистрибуторско споразумение.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151021004 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в проектиране, сглобяване, пускане в експлоатация и 
поддръжка на високоефективни вятърни турбини, едновременно за самостоятелни и 
мрежови конфигурации, търси дистрибутори и подизпълнители.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151109001 Виж пълния текст (EN) 

Доставчик на термично печатани етикети за кръвни банки и гривни за идентифициране 
на пациента, произведени от различни материали, подходящи за деца, възрастни и 
бебета, търси търговски агенти и дистрибутори със създадени контакти с болници и 
здравни центрове. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151015005 Виж пълния текст (EN) 

Фирма е разработила бърз комплект за подготовка на ДНК проби, който намалява 
времето за обработка и увеличава ефективността на пробите. Комплектът е подходящ, 
както за човешки проби (кръв, урина, плазма), така и за микробиологични проби 
(вируси, бактерии и паразити). Фирмата търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151023002 Виж пълния текст (EN) 

Разработчик на серия от курсове, позволяващи непрекъснат растеж чрез иновации, 
търси партньори за лицензионно и подизпълнителско споразумение. Курсовете са 
насочени към  научните, техническите и продуктовите иновации с цел спомагане на 
фирмите да се разрастват. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20151112001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на веган, натурални детски тоалетни принадлежности като пяна за вана, 
шампоани, душ-гелове с плодови екстракти, търси дистрибутори.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee29228e-3f91-45da-b8f6-2dd62a0d1320
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70b7bfd2-7059-497a-9f1a-6696ade2a4c2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b01f49d-1de8-42e4-8744-86a6a8997365
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef28b3b7-6ffa-44d6-915e-b5bb3293c831
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9dc967f-1674-48c2-ae50-b69b05987d13
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcc0f0e3-2009-4a01-8922-d38591609ce7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afa37a46-8823-4d2c-9d76-da89e5b6cfd1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e904c459-9742-4447-bfbe-f45622d029bd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d539c5c-910c-47f9-9419-c771cdab0b64
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00910f55-ce74-4e83-b043-dedec871f86f
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ГЕРМАНИЯ BRDE20151026001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на високоефективни малки вятърни електроцентрали търси 
производители на персонализирани крила, изработени от подсилена пластмаса със 
стъклени влакна, както и от алтернативни нови материали, като икономически и 
екологични заместители. Фирмата предлага споразумение за производство.  
 
ГЕРМАНИЯ 

BODE20151103001 Виж пълния текст (EN)  

Един от световните лидери в областта на изследванията и развитието на клетъчно 
базирани системи за експозиция и технологии за отглеждане, търси търговски 
представители и дистрибутори за своите системи от висок клас за ин витро 
токсикологичен анализ на вещества във въздуха, като газове, частици, летливи 
съединения и сложни смеси от газове при въздушно-течен интерфейс, които могат да 
симулират реални атмосферни условия (вътрешни и външни). 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20150909001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в разработването на уеб-базиран софтуер за телемедицински 
услуги, както и в производството на телемедицински хардуер, търси дистрибутори. 
Софтуерът работи добре и при ниска скорост на интернет.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20151102001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма с повече от 20 години опит в снабдяването на немския пазар с дентални 
продукти, предлага висококачествени стоматологични сплави. Фирмата е от малкото 
европейски производители на неблагородни сплави от собствена производствена база. 
Сплавите се основават на кобалт, хром и никел, сертифицирани са за всички 
показания. Фирмата търси търговски представители, търговци и дистрибутори.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20141103002 Виж пълния текст (EN)  

Инженерингова фирма за медицинска хигиена е разработила напълно хигиенична 
компютърна клавиатура със стъклена повърхност, която отговаря при писане, 
благодарение на своята тъчпад технология. Клавиатурата е водоустойчива и може 
много лесно да бъде почистена без да се заличават буквите. Фирмата търси 
дистрибутори и търговски представители. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20151001001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в продажбата на лазерни сензори, лазерно-базирани 
компоненти и разработка на софтуер за промишлени приложения, например за 
пристанища, автоматизация на кранове или боравене с насипни материали, търси 
дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20151021001 Виж пълния текст (EN)  

Референтна лаборатория на ЕС търси партньори за ин витро тестване на лекарства и 
ксенобиотици с чернодробни клетки. Фирмата е  разрабила, стандартизирала и 
валидирала система за човешки хепатоцитна култура, която позволява дългосрочни 
култури от диференцирани, т.е. функционални хепатоцити, които могат да бъдат 
използвани за многократен анализ на лекарства, химикали и ксенобиотици. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20151106001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на памучни летни дрехи за жени и деца, търси магазини и 
дистрибутори. 

ДАНИЯ BRDK20151027001 Виж пълния текст (EN)  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3375c509-9b52-44b5-ab8c-f9640cad8530
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4669534f-3f46-46f2-b29d-8152f8fdef5e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6cf1a8da-afd9-4e72-8f0b-19a26c294560
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afd0aca2-2ba6-4f38-8d6b-8060ce906792
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23d2e147-f449-45cd-8bf5-91ed6475413d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/104517ea-1175-4de9-8bfc-da9836a66038
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afaacff4-e148-405d-bb12-de7c1bb60d46
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77a29170-12f9-4280-9b77-12be9adcea7e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f2b2499-eb1e-48da-814d-7bb1a8b604fd
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ИЗРАЕЛ BOIL20151027002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, разработила решение за LED-осветление персонализирано според нуждите на 
клиентите с цел най-ефективен резултат, търси дистрибутори, търговски 
представители и предлага франчайзинг договор. Предимствата спрямо 
съществуващите вече на пазара системи са впечатляващо намаляване на разходите за 
електричество, поддръжка и  гъвкавост. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20151015001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на персонализирани продукти за еднократна употреба за различни 
лабораторни приложения и по-специално центрофужни тръби за научни изследвания и 
медицински лаборатории, търси търговски посредници и дистрибутори и споразумения 
за производство и подизпълнение. Предимствата спрямо другите тръби са високото 
качество на суровината, което позволява тяхната изключително прецизна калибровка и 
качество.  
 
ИЗРАЕЛ BOIL20151027001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на марка елегантни и модерни унисекс обувки, търси дистрибутори. 
Фирмата проектира красиви и удобни висококачествени луксозни колекции,  ръчно 
изработени от майстори по най-високите стандарти.  
 
ИЗРАЕЛ BOIL20140923001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, разработила бързо абсорбиращ се крем, обогатен с растителни екстракти и 
овлажняващи съставки, особено подходящи за суха кожа, търси дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BRES20151014001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в популяризиране и дистрибуция на храни и напитки без 
алергени, търси производители, заинтересовани от въвеждане на техните продукти на 
испанския пазар. Фирмата предлага разработено портфолио с потребители, страдащи 
от различни алергии и търсещи този тип храни и напитки.  
 
ИСПАНИЯ BRES20151013001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в оценка и комерсиализиране на иновативни решения, 
предлага услугите си на международни компании, които желаят да въведат в Испания 
машини за включване в производствените процеси на химическия сектор, в 
производството на материали, рециклирането и др., както и на производители на 
междинни промишлени материали за добавяне в крайни продукти.  
 
ИСПАНИЯ BOES20151110002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на най-доброто качество питая (драконов плод) търси вносители и 
дистрибутори, за да изнася своите тропически плодове. Фирмата може да осигури 
големи количества от различните сортове като Dragon, Volcano, Queen и САНД за 48 
часа навсякъде в Европа.  
 
ИСПАНИЯ BOES20151110003 Виж пълния текст (EN) 

Дизайнер на устойчиви продукти, търси производител, който може да направи 
формовани възпламеними брикети от черупки от кокосови орехи и царевично брашно.  

ИЗРАЕЛ BOIL20150921001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма с опит в производство на специални обувки е разработила изключително удобни 
обувки с редица предимства, като дълъг гаранционен период на ползване, мек натиск, 
използване на естествени материали и др. Фирмата търси търговски представители и 
дистрибутори. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff61e12d-e25c-44cb-bd2c-e0455df68c30
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cdfe2401-f38d-4eba-ab06-e09e73ed0111
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/040ad6cc-bb91-4f7f-babc-f12ca91aecd2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26f573ab-76c0-4d9a-9e9a-f29d4887acae
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cae06d71-9a61-48ae-bb8a-0908bc27164d
http://een.ec.europa.eu/toolsservices/PRO/Profile/Detail/0dacceca-6ce6-4e4d-a783-6d8c2b06840c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55bb6e81-0040-40f7-b861-981fc71f8846
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b001cf4f-2049-4896-8361-0c8140291b88
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07b58389-5271-48bf-8227-9f733cf118d3


7 

 

Малко студио търси партньори за провеждане на реципрочни и взаимно допълващи се 
услуги в аудиозаписи и мултимедийни проекти по договор за услуги. 
 
ИСПАНИЯ BOES20151027002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в дизайн на продукти за оптичния сектор и здравеопазването, 
произвежда вътреочни лещи и други очни импланти. Фирмата предлага 
производствения си капацитет чрез сключване на споразумение за производство или 
предоставяне на услуги на промишлени предприятия, изследователските центрове и 
университети, работещи в областта на оптичните изследвания и здравеопазването. 
 
ИСПАНИЯ 

BOES20151028001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на ръчно тъкани текстилни изделия за интериора и дома, включително и 
покривки, одеяла, възглавници, спално бельо и килими, търси търговски 
представители и дистрибутори с опит в съвременния дизайн и обзавеждане.  
 
ИСПАНИЯ BOES20141020001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на пластмасови изделия чрез впръскване, 
подходящи за различни области като телекомуникации, електроника, обучение, за 
домашни потреби, строителство, оптика, отбрана и т.н., търси партньори, нуждаещи 
се от подизпълнител.  
 
ИСПАНИЯ BOES20141027003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма с опит в проектиране и производство на  моторни зъбни системи (зъбни колела, 
задвижващи звена, механични специфични устройства), търси партньори за сключване 
на дистрибуторско или подизпълнителско споразумение.  
 
ИСПАНИЯ BOES20150522001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, производител на мед и полен, специализирана в доставката на различни 
видове мед в различни форми, търси нови дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BRIT20150612001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в подобряване качествата на питейната вода от 
водопроводната система и в търговия на съдове за съхраняване на питейна вода, 
търси производители на всякакви съдове за чешмяна пътейна вода – кани, чайници, 
гарафа и др. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20140530001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, производител на иновативна система за пречистване на замърсена вода, както 
и на солена вода, използвайки само слънчева енергия, търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20141014001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, производител на хранителни добавки и козметика, търси дистрибутори. 
Основни потенциални клиенти на продуктите са аптеки, диетолози и лекари.   
 
ИТАЛИЯ BOIT20140924001 Виж пълния текст (EN)  

Производител и ексклузивен световен дистрибутор на иновативна техническа течност 
против замръзване на пътища и външни повърхности, търси дистрибутори.   
 
ИТАЛИЯ BOIT20151027001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на моторни лодки до 8 метра търси бизнес партньори за сключване на 
финансово споразумение. Фирмата има производствена база в Румъния. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20151013001 Виж пълния текст (EN)  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82fd0d3c-d80b-4c30-9403-5e6b5753341e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e11c35bf-1927-4f10-bdee-5fac9286be1b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a07504c4-d193-4cd3-8fc4-906ab9881991
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfaf7740-151a-43b4-b063-dd35ef70ae49
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/274e3643-5a60-4f64-b7b0-88cd2e5c3a6e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/786a9aa8-63c8-465e-b68a-4d88d0235dfb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e0707eb-596c-4e5d-be88-35b002639da4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6cb39b3-ee2d-442e-9d90-b521f38d949e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0adefc93-16aa-4614-a1e6-f0d57c4200e2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc5f3ca2-f76d-43b2-8483-2d6919ac13fc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce0f78cc-f13a-4306-8162-4a7d85bc41a7
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Фирма, специализирана в търговия с висококачествени хранителни продукти, вино и 
италиански гурме продукти, търси търговски агенти и дистрибутори.  
 
ЛАТВИЯ BOLV20141128002 Виж пълния текст (EN)  

Производител на бои, разработил иновативни продукти за обработка на дърво, 
базирани на варено ленено семе, търси дистрибутори и търговски агенти от 
дървоообработващия сектор. 
 
КАНАДА BRCA20151028001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в морско оборудване и услуги, предлага своите 
професионални услуги като представител на европейски фирми, заинтересовани от 
разширяване на пазарния си дял в Северна Америка. Освен това, фирмата предлага 
дистрибуционни услуги за Северна Америка на производители на морско оборудване.  
 
КИПЪР BRCY20151014001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на широка гама от продукти, съдържащи розово масло и розова вода, 
търси сертифицираща лаборатория (частна, публична или университетска), която 
може да  извърши  цялостен анализ на розовото масло и розовата вода в техните 
продукти, съгласно всички изисквания на Европейското законодателство.  

 
ПОЛША BRPL20150831001 Виж пълния текст (EN) 

Дистрибутор на плодове и зеленчуци търси производители на пресни плодове и 
зеленчуци, които искат да навлязат на полския пазар. Фирмата предлага сключване на 
дистрибуторско споразумение. 
 
ПОЛША BOPL20150825001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма предлага на международни партньори възможността да инвестират в търговски 
и дистрибуторски център, намиращ се на 2.5 км от полско-украинската граница и 
предлагащ най-нисък наем на помещения в Европа.  
 
ПОЛША BOPL20150520003 Виж пълния текст (EN) 

Производител на LED и фиброоптично осветление търси дистрибутори и партньори за 
продажба на фирмените продукти в чужбина. Основни продукти са: огледала с LED 
осветление, фиброоптични осветени тавани и панели, стълбищно осветление и 
фиброоптични полилеи.  
 
ПОЛША BOPL20151021001 Виж пълния текст (EN) 

Дизайнер и производител на уникално дамско облекло търси дистрибутори и търговци 
на едро от модната индустрия, които да представят фирмените продукти на техните 
национални пазари.  
 
ПОЛША BOPL20150524002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на ядки, сушени плодове и снаксове търси дистрибутори. 
 

ПОЛША BOPL20151027005 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, активна в химическия сектор, предлага готови колоидни разтвори от 
наночастици (сребро, злато, мед) в различни концентрации на металния компонент, в 
зависимост от изискванията на клиента. Фирмата търси нови клиенти и търговски 
посредници.  

ПОЛША BOPL20151023003 Виж пълния текст (EN) 

Производител на натурални плодови и зеленчукови сокове търси търговски 
посредници и предлага своя производствен капацитет. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49c51c71-e702-424b-8ecc-6080ebbcf3bf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b679ae48-f002-4e8c-8d20-139db26a6ee1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba5bce7f-98b4-4cbf-926e-3b3607c1b014
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef089150-f21b-4e61-a7fc-bbc0129bc90e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34ddc876-8e1b-4c5e-b61e-e9b724ab40d3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9effbb2c-87f3-47e0-bda7-8f6b98167aa7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/148553a5-8c77-4a92-b52c-932c728680f0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af1e49d8-6994-448f-9194-fb45d9cf546e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d94d8a3-3266-48c2-9c50-2886021dcb21
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82d3cedb-e434-43a8-977f-2012ce6f5ffc
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ПОЛША BOPL20151029002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на пластмасови бутилки от полиетилен и полиетилентерефталат 
(продукти от 250 до 5000 мл, голяма част от които са подходящи за използване и в 
хранителната индустрия), предлага своя производствен капацитет и търси 
дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20151006002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в проектиране и строителство на еднофамилни и 
многофамилни къщи, както и на индустриални обекти, предлага на строителни фирми 
от Европа надзор и строителни услуги в сферата на монтирането на санитарни, 
отоплителни и фотоволтаични системи. 
 
ПОЛША BOPL20151104004 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в разработване на проекти за индивидуален интериорен 
дизайн и в производство на мебели по поръчка, предлага услугите си като 
подизпълнител и търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20151022001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на широка гама от продукти за пътна сигурност (пътни бариери, знаци, 
пътни конуси, пътноразделителни маркери и т.н.) и продукти за строителния сектор 
(строителни контейнери и кофи), търси търговски агенти и дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20151023001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма от металообработващия сектор, специализирана в предоставяне на услуги като 
CNC-обработка, дълбоко пробиване, производство на части и сглобяване, предлага  
услугите си като подизпълнител на индустриални партньори.  
 
ПОЛША BOPL20151027004 Виж пълния текст (EN) 

Производител и дистрибутор на електрически велосипеди, предлагащ над 20 модела 
(класически градски, туристически и сгъваеми малки велосипеди), както и  части и 
аксесоари за тях, търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ПОЛША BRPL20151110001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, търговец на едро и дребно на натурална биокозметика предлага своите услуги 
като дистрибутор в Полша. Фирмата търси производители на органични продукти за 
грижа за лицето, тялото и косата, сапуни, СПА продукти, етерични масла, парфюми и 
т.н. Фирмата се интересува от регионални/традиционни продукти, които могат да се 
свържат с дадена страна, например сапуни алепо със Сирия, арганово масло с Мароко 
и т.н. 
 

 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20151014001 Виж пълния текст (EN) 

Сертифицирана фирма, разработваща цялостни решения според клиентските нужди в 
области като електрически инсталации за ниско и средноволтажни инфраструктури, 
включващи и техническа помощ, търси фирми от същия сектор за дистрибуторско 
споразумение с цел продажба на фирмените продукти в чужбина.  
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20150826002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в разработване на технологични системи чрез използване на 

ПОЛША BOPL20151029001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на двустранни и многослойни печатни платки, търси търговски агенти.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49c46dbe-fc0f-4f2b-a545-373d6d22dd92
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc97cf75-82b6-4700-98a5-5cb321333f2c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6cf0a0a9-45e9-4919-b5c7-8885b5927fba
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e612ab49-3a1b-4ac3-9430-8df982fcadca
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b4bc9e6-1273-4f53-8e11-a2ac9676f310
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d81433d5-67dc-426e-aeca-de685d36d856
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16abb053-cb92-4b68-be5c-d06512253e18
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5de00b50-1ba6-4252-af1d-3a3026011643
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01c9c241-29f6-4eb5-a9db-30bbfb5cfd2f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a33f4a9a-b6bb-4e58-98eb-a69b1155e37b
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облачни изчислителни решения за управление на паркоместата, търси партньори за 
сключване на споразумение за услуги.  
 
РУМЪНИЯ BORO20151019004 Виж пълния текст (EN) 

Фирма с опит в сферата на металните конструкции и производител на кофражи, 
шлюзови изделия и морски плаващи скелета, търси търговски агенти и дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BORO20151028001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на водно базирани бои за интериор и екстериор, лакове, керемидни 
покрития, паркетни лакове, както и декоративни бои за дърво, метал, бетон и т.н., 
търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BORO20150629001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на мъжки, дамски и детски обувки, предлага 
услугите си като подизпълнител на производители и търговски фирми с опит в 
сектора.  
 
РУМЪНИЯ BORO20150729005 Виж пълния текст (EN) 

Производител на фито-дермокозметика и хранителни добавки, търси дистрибутори за 
своите продукти, както и партньор за подизпълнителска дейност – производство на 
нутрицевтични продукти.  
 
РУМЪНИЯ BORO20150928002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма с опит в сферата на извличането на природен газ, желае да разшири своето 
присъствие в ЕС и  предлага услугите си като подизпълнител, а освен това търси 
партньори за съвместно предприятие.  
 
РУМЪНИЯ BORO20150901001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на технически текстил: покривала за седалки, вътрешна тапицерия за 
коли, автобуси, влакове, покривала за столове за конферентни зали, покривки за 
маси, салфетки и пердета, предлага услугите си като подизпълнител.   
 
РУМЪНИЯ BORO20150902001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в проектиране на дървени къщи и инженерни планове, 
базирани на Еврокод 5, предлага услугите си като подизпълнител за дизайн на 
дървени къщи, инженерни планове, производство на структури и асемблиране.  
 
РУМЪНИЯ BORO20151002001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на компоненти, изработени от стомана, алуминий, месинг, неръждаема 
стомана, предлага услугите си като подизпълнител. Фирмата разполага с обучен 
персонал, способен да достави качествени решения чрез проследяване на проектите 
от първоначалната концепция до окончателната доставка на продукта. 
 
РУМЪНИЯ BORO20150908001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на столове предлага услугите си като подизпълнител. Фирмата има 
повече от 23 години опит в производството на различни видове дървени столове. 

 
РУМЪНИЯ BORO20151015002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, активна в областта на енергийния сектор, предлага услугите си на партньори, 
нуждаещи се от индивидуални решения във възобновяеми и конвенционални 
енергийни доставки, енергийната ефективност и свързаните с тях дейности. 
 
РУМЪНИЯ BORO20150702003 Виж пълния текст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/880cb71c-4414-4aaf-a8fe-c7c3c239340c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69f849fc-3bb9-421a-9b02-84c0f96f78e4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a15afba-77e9-467f-954b-302c2a5ef846
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6460bac8-d1b2-4079-8e86-70c3f010dd3f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2016dbae-0506-4886-a072-757f0004b520
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98a3ea65-ca6f-4a24-bf69-8e6ddeedce7b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b79a497-a826-4d51-8993-915ef7ce4a3c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/427b2eeb-0ec2-4741-a0df-31e53768c951
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4abde318-9e2a-47b7-bae1-347e5cffdcdc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/385d24f3-f384-46c7-8936-492b4c98740d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86ba378e-348b-4dff-ba24-4ab38b64527c
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Производител на витла за модели на въздухоплавателни средства, изработени от най-
високо качество букова дървесина, търси дистрибутори, които продават на магазини 
за хоби продукти и модели на въздухоплавателни средства. 
РУМЪНИЯ BRRO20150729001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, активна в търговия на едро с различни видове чанти, предлага услугите си 
като дистрибутор на фирми, желаещи да работят на румънския пазар.   
 
РУМЪНИЯ BORO20151001002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на резервни части и подвижни полуготови 
части за локомотиви или за локомотивни депа, търси фирми, поправящи локомотиви и 
вагони с цел продажба на фирмените продукти чрез търговско споразумение.  
 
РУМЪНИЯ BORO20151012002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма проектира, произвежда и продава автомобилни части за оф-роуд и градски 
автомобили, телени изделия, електротехнически продукти и други метални артикули. 
Фирмата предлага услугите си като подизпълител. 
 
РУМЪНИЯ BORO20150331001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма проектира и монтира силнотокови електрически инсталации – ниско и средно 
волтажни, както и нисковолтажни гласови системи и интегрирани охранителни 
системи, системи за откриване на газ, системи за управление и генератори. Фирмата 
предлага услугите си като подизпълнител на компании от същия сектор и се 
интересува от разработване на нови решения, които да отговарят на пазарните нужди.  
 
РУМЪНИЯ BORO20140506001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в събиране на диворастящи продукти, търси дистрибутори.  

РУМЪНИЯ BORO20151026001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма търси търговски посредници (дистрибутори, търговци на едро и дребно) и 
вносители за продажба на нейните сладкарски продукти. 

 
РУСИЯ BORU20151003004 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в органичен синтез и производство на съединения за перилни 
препарати с техническо предназначение, търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20150727008 Виж пълния текст (EN) 

Дървообработваща фирма, производител на плоски залепени части за рамки на легла, 
гъвкави елементи за основа за легла, шперплат (с карбамид-формалдехидно лепило) - 
клас брезов шперплат, които са водоустойчиви, неполирани, ниско токсични (E1),  
търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20151003012 Виж пълния текст (EN) 

Производител на активна гума на прах със същите физико-химични свойства и 
морфология на нормалните гуми, което дава възможност за свързване с полимери, 
търси производители и дистрибутори на промишлени стоки от каучук и каучукови 
смеси, с цел сключване на споразумения за дистрибуция и производство. 
 
РУСИЯ BORU20150728007 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в разработване и производството на оборудване за хранителни 
и мебелни предприятия (мелещо оборудване, вакуумни преси, сладкарски линии и 
печки, бойлери, оборудване за опаковки), търси търговски представители и 
дистрибутори. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74eb4a57-d9bd-41ee-9856-77a90d091302
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/343392f0-557e-4ed0-a869-16d03d03be18
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e782197c-d3f1-45ef-a475-4be11fb34087
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6b4f3a4-eb44-4ae3-998b-5f4c8f709e17
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8eed2f05-0fd2-4eb6-ac3a-d963555f271e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23f501a4-d5b0-4337-874d-ebb606712410
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b6ff4ab-0dbe-477b-bad4-aae32298cd43
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37d50a86-4d42-431d-bc16-719769a34940
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e61e412-44db-4e61-9553-76e3a48dbebd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3ae314c-1645-48a7-b76d-8cd82cff94d0
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РУСИЯ BORU20150925005 Виж пълния текст (EN) 

Производител на тръби от сферографитен чугун (80-1000 mm) търси дистрибутори. 
Фирмата се интересува и от сключването на договор за съвместно предприятие и 
производствено споразумение. 
 
СИНГАПУР BOSG20151106001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на принтер мастило,  ленти и канцеларски касети предлага 
производство и аутсорсинг услуги. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20151027001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в разработване и производството на нови продукти за 
хранителната индустрия, търси дистрибутори и търговски агенти.  

 
СЛОВЕНИЯ BOSI20151009002 Виж пълния текст (EN) 

Дизайнер на стъпало за тоалетна чиния, който позволява ползване на тоалетната в 
здравословна поза (клекнал), търси дистрибутори на продукти за здравето и 
благосъстоянието с установени пазарни мрежи. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20151020001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на стерилни комплекти за еднократна употреба, предназначени за 
изпомпване и съхраняване на кърма търси дистрибутори, които имат опит в 
продажбата на подобни продукти в клиники, болници, аптеки и детски магазини. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20151021001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, производител на пластмасови продукти за автомобилния сектор и за домашни 
потреби, е разработила своя собствена иновативна линия от кухненски продукти, както 
и продукти за управление на органични отпадъци. Фирмата търси дистрибутори в 
страните от ЕС. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20151009001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, търгуваща с вендинг машини за лед, търси дистрибутори или вендинг 
оператори за продажба на фирмените машини.  

 
СЛОВЕНИЯ BOSI20150925001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на аудиовизуални и презентационни аксесоари, главно за обучителния 
пазар, търси дистрибутор на тези продукти. 

 
СЛОВЕНИЯ BOSI20151020002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма с опит в сферата на леенето под налягане, механичната обработка и 
почистване, включително бластиране, предлага услугите си като подизпълнител.  

 
СЛОВЕНИЯ BOSI20151006001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, предлагаща производство, сглобяване и поддръжка на висококачествени PVC и 
алуминиеви прозорци и врати, търси партньори на базата на подизпълнителско или 
производствено споразумение. Фирмата се интересува също и от намиране на 
търговски агенти.  
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20151001001 Виж пълния текст (EN) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/822c67c2-01cb-428c-add6-a7369ce8eaa0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c174f915-38ee-4af3-bec8-0939865bfc1b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45f01004-918a-45c1-9eb1-62697969ee18
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/370836d0-5e4a-4f5f-918d-5093ecd5ae83
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44110eef-5ea1-4448-a999-6c62ada02eae
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0122df75-9502-490e-8245-0a4cd9a82f21
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e9de7cb-f427-4d98-8820-eb7ec64f636c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/14641cd3-3241-4aed-802d-228aab39ebd3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0613074-0a23-4417-b6d4-09be07cdd045
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b69eba37-e5dc-493e-a970-158597c2410a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8195b3ee-56ef-4187-96b4-2d306b0984cf
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Фирма, предлагаща масово производство и сглобяване на алуминиеви части за 
автомобилната индустрия чрез машинна обработка с помощта на CNC технология, 
предлага услугите се като подизпълнител.  
СЛОВЕНИЯ BOSI20150609001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в студена обработка на ламарина, търси партньори за 
реципрочно производство и предлага подизпълнителски услуги.  

 
СЪРБИЯ BORS20150115001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма с над 20 години опит в автомобилния транспорт, спедиция и складиране, търси 
партньори в страните от ЕС, за да предложи своите услуги по договори за 
подизпълнение и услуги. 
 
СЪРБИЯ BORS20151009002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, притежател на една от най-търсените модни марки за дамски облекла, търси 
дистрибутори в ЕС. 
 
СЪРБИЯ BORS20141230005 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на подстанции на средно - и нисковолтажни 
разпределителни кутии, търси дистрибутори. Фирмата предлага също така услугите си 
като подизпълнител.  
 
СЪРБИЯ BORS20150616001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в сферата на UV флексопечата на етикети, самозалепваща 
хартия, ламинати, картон за храни, напитки и за химическата индустрия и офсетов 
печат, предлага услугите си на заинтересовани клиенти.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20150401002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в проектиране, инженеринг, архитектура и консултации, 
предлага услугите си като подизпълнител. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150415002 Виж пълния текст (EN) 

Производител на стоманени кофражни системи и скелета за строителни дейности, 
търси дистрибутори и предлага подизпълнение. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20150618001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в нефтения и газовия сектор, включително изграждане на 
система за автоматизация на управлението, измерване и контрол на пълнене на 
автоцистерни, товарене на кораби и операции с тръбопроводи, търси строителни 
фирми, индустриални заводи и  други подходящи организации, за да предложи своите 
продукти и услуги в рамките на договор за подизпълнение. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20151105001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на мебели за баня търси търговски агенти и дистрибутори.  

ТУРЦИЯ BOTR20151027002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, производител  на ядки и снаксове, с повече от 60 години опит, търси 
дистрибутори.  
 
УКРАЙНА BOUA20151012001 Виж пълния текст (EN)  

Разработчик и производител на иновативни продукти е разработил и тествал 
устройство за дизелови двигатели с всякакъв обем, което намалява разхода на гориво 
с до 18% с помощта на хидродинамични супер-кавитационни методи на обработка. 
Фирмата търси големи потребители на дизелово гориво за въвеждане на оборудването 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f39875be-44e7-4db0-a71c-ad9d42c6b563
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1061b407-fc6d-4b8d-9f40-004091af2718
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d31e4015-6866-4bad-b7ef-72143768820d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e75fab98-38af-406d-a349-4efa8297c0c2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5687a28-3b75-4984-9428-4fc682ef8241
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/684c0c76-a31c-4bae-94af-629c2a543590
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cacc6363-8c80-44ac-9274-31618e14d87b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15410692-b76e-4c18-8c25-ebb3f28415af
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8aaa4ab-2d68-419a-b0c3-eb1ea0b344d8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ab94a3d-d57c-4ba6-af80-76a88ea0b582
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71ea82b2-74eb-4ede-8800-802a77638fcb
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в рамките на споразумение за лицензиране или съвместно предприятие. 
 
УКРАЙНА BOUA20150915001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, производител на безшевни студено валцувани тръби от неръждаема стомана, 
титаниеви сплави, никелови сплави, тръби от огнеупорни метали (молибден, ниобий), 
търси агенти и дистрибутори от следните сектори: корабостроене, машиностроене, 
медицина, добив на петрол и газ, химия, ядрена енергия. Фирмата се итнересува също 
така от производствено споразумение за директна работа с производители от тези 
сектори.  
 
УКРАЙНА BOUA20150918001 Виж пълния текст (EN)  

Университет предлага изследване за структурата на геоложката среда чрез магнитни и 
гравитационни данни, използвайки метода на инверсия на магнитната чувствителност 
или плътност за решаване на проблеми, свързани с геологията, хидрогеологията, 
археологията, търсенето на находища на полезни изкопаеми. Университетът се 
интересува от дългосрочно сътрудничество с потенциални партньори под формата на 
споразумение за услуги или подизпълнителско споразумение.  
 
УНГАРИЯ BOHU20150805001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на разсади на плодни дръвчета и върбови 
резници, предлага голямо разнообразие от овощни дървета като ябълки, дюли, сливи, 
кайсии, праскови, череши, вишни и Шведска енергийна върба. Фирмата търси 
дистрибутори и търговски представители. 
 
УНГАРИЯ BOHU20150512002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производство и продажба на инертни материали, главно за 
строителната промишленост и селското стопанство, търси търговски представители и 
дистрибутори. 
 
УНГАРИЯ BOHU20150602002 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в разработване на софтуери и консултантска дейност, 
предлага два софтуерни продукта за запис на данни за автопарк и управление на 
моторни превозни средства, джипове, селскостопански превозни средства и 
мотоциклети и за проследяване на системата за достъп в рамките на организационната 
структура. Фирмата търси търговски агенти за пускане на пазара на техните продукти в 
европейските страни. 
 
УНГАРИЯ BOHU20150807001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в производството на хляб, сладкарски изделия, трайни хлебни 
продукти, охладени и бързо замразени сладкиши и др., търси търговци на едро и 
дребно, търговски агенти и дистрибутори на такива стоки.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151013003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма предлага на фармацевтични и биотехнологични компании широк спектър от 
услуги за тестване на нови терапевтични средства в моделни клетки намножествена 
миелома и в други хематологични видове рак (платформа на обслужване за 
идентифициране, оценка на ефективността на лекарството, характеризиране на 
механизъм на действие, идентификация на повечето ефективни комбинации с 
конвенционалното лечение или с други молекули, за да покриват MM хетерогенност). 
Фирмата търси партньори за сключване на споразумение за предоставяне на услуги. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151102001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на широка гама от иновативни пресни продукти, като готови за готвене 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c1299e4-e3b5-4f2d-99d6-401a9a9c5c0d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5787fc7-cd59-4ab7-9b2f-598646618c92
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3b42bf3-24a7-4bb9-91e5-c13b8ca3766d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d8b9c3a9-e814-4fcb-ad8c-78265cada4b0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e541023-cfaa-48c4-a328-a092c9314da1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57e992a2-6926-4e99-a463-ccc7711fa258
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/14b08071-81d9-43ab-aa72-022b4a79c20a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a8fd878-d12e-40d9-b45d-3a456c4aa761
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пресни пържени картофи, паста, тортили, готови за пържене ньоки и "ноазетти"  
(френски специалитети), търси дистрибутори и търговски представители. 
ФРАНЦИЯ BOFR20151016001 Виж пълния текст (EN) 

Инженерингова фирма с опит в сектора на пчеларството предлага своите инженерни 
консултантски услуги за пчелари, индустриални и научноизследователски 
лаборатории, работещи в тази област в рамките на споразумение за услуги. Тези 
услуги трябва да бъдат използвани за създаване и развитие на продукти, свързани с 
пчеларството, повишаване на производителността на кошерите и глобалната 
валоризация на проекти или продукти, свързани с пчеларството. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151019005 Виж пълния текст (EN) 

Производител на оборудване за механична резитба и подкастряне на дървета търси 
дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151008001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в предоставяне на услуги за поддръжка и ремонт на вендинг 
машини и автомати за производители, предлага сътрудничеството си чрез договор за 
услуги на фирми, изискващи техническо обслужване за своите клиенти във Франция. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150928001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на сладки и солени вафлени продукти търски дистрибутори, търговски 
посредници  и търговци на едро. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150827001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на подови настилки и светлинна маркировка е разработил иновативен 
светлинен стълбищен ръб, подходящ за кина, нощни клубове, хотели и др.  Фирмата 
търси дистрибутори и търговски представители. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151021008 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в областта на климатичните решения за селското стопанство 
(животновъдство и градинарство) и промишлени сгради, предлага широка гама от 
продукти за фермери, животновъди и индустриални фирми и търси дистрибутори с 
опит. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151026001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на спиртни напитки е разработила и дестилира висок клас водка. 
Продуктът е произведен  във Франция с 100% френски съставки. Фирмата търси 
дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151021009 Виж пълния текст (EN) 

Френска фирма, разработила широк набор от патентовани високо иновативни модели 
на очила (слънчеви очила и очила за четене), търси търговски представители и 
дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151013001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, работеща в сферата на хематологични видове рак (мултиплен миелом) 
предлага на широк спектър от услуги за идентифициране и валидиране на предсказуем 
биомаркери за отговор на лекарства и съпътстващи диагностични инструменти за 
фармацевтични и биотехнологични компании. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151009003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производството на високопрецизни медицински инструменти 
и изделия, микроинженерни части, търси партньори за производствено и 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2bb161a2-7efa-444b-ae68-3e84da6250a9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8f35297-7a97-47c0-b696-4deb5f3a2336
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49a6ad12-4a5f-4e10-ba67-61f191d0a6b4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/271c3717-c36e-4462-b69b-64a250ae986c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e727d02-f3df-4588-bb43-966bfe6b27ce
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfba05e4-cacd-4e63-b4a7-9933352b962d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74cc601b-4e85-4270-bf74-ce4c579c56d6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1dc0a485-0ea0-44d7-bf7f-d63df07606b0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3e86e32-683e-4fc6-bfe5-f75184bf1a6c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/171cb3f2-d7cd-4715-bc1d-6fb4d2ce7ba4


16 

 

подизпълнителско споразумение.  

 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151022001 Виж пълния текст (EN) 

Иновативна фирма, специализирана в повърхностно третиране и производство на 
екологичен концентрат за отстраняване на боя, търси търговски представители.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151019001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, разработила иновативни биологични решения чрез натурални микроорганизми, 
позволяващи разграждането на голям набор от органични замърсители от свински и 
говежди храни, търси дистрибутори и търговски агенти.   
 
ФРАНЦИЯ BOFR20150617001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, производител на сок от баобаб, търси търговски агенти и дистрибутори. 
Продуктът е 100% натурален, произведен от месестата част на баобаб, гуарана и 
тръстикова захар. Фирмата предлага също така сертифицирана пулпа от баобаб като 
суровина за хранителната и фармацевтичната индустрия.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151023001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на високопрецизни машинни и микроинженерни части, микротехнически 
и микромеханични инструменти и части за аеронавтиката и космическия сектор, 
предлага  производствените си възможности чрез сключване на споразумение за 
подизпълнение. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20151015002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в рязане и щамповане на промишлени технически части, 
предлага своите услуги като подизпълнител на партньори от автомобилния и 
строителния сектор и производството на домашни потреби.  
 
ХОЛАНДИЯ BONL20150914001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на интегрирана система за самостоятелно третиране на вода за 
децентрализирани и отдалечени малки места за водоснабдяване търси дистрибутори 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20151013002 Виж пълния текст (EN) 

Фирма предлага отблъскващи насекомите спортни компресиращи чорапи и търси 
дистрибутори. Импрегнираният текстил предпазва спортистите от малки насекоми, 
които влизат в контакт с тях. Чорапът запазва защитнатната си способност до 98% дори 
след 50 пранета.  Компресиращият чорап, също така, осигурява опора на глезена, 
поглъщане на удари и вентилация, благодарение на въздушни канали. Фирмата 
планира скоро да пусне и защитни гети за краката и продукти за ръце и  врат.  
 
ХОЛАНДИЯ BONL20141016001 Виж пълния текст (EN) 

Холандска фирма продава различни патентовани технологии за ефективна регулация 
на телесната температура и набор от продукти за въвеждането на тези технологии. 
Фирмата търси независими търговски агенти и търговци на едро.   
 
ХОЛАНДИЯ BONL20150930001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма е разработила технология за отливка на калъпи за леене под високо и ниско 
налягане, произведени от специална бронзова сплав, предлагаща високо качество на 
повърхността на калъпите. Фирмата търси  производители на оригинално оборудване, 
производители на калъпи и пластмасови продукти, за въвеждане на новата 
технология в рамките на производствено споразумение.  
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bfd6bd7-98e7-413d-bd87-70a7103bb04b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/501e06a9-311d-4b57-8b46-d4aebdaa7550
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/196b5f17-537b-49c1-8858-d99869c8444a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/708ca47a-e9b4-4189-a9a5-f85a1218494d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99d1cfb3-9985-460a-9daa-fe2e4919a9e5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f71b917-f699-4a73-a811-3162d8b22fe8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0cc20e5-e161-4166-b574-f857ebd01113
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e2c1366-f87f-42b8-88d5-48d7a9edd608
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c117595f-e9f1-4436-a830-b3764e83cbd1
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ХОЛАНДИЯ BONL20151022001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма предлага цялостен асортимент от суровини и добавки за хора, животни, стоки и 
междинни продукти. Фирмата търси дистрибутори, специализирани в предлагането на 
хранителни стоки.  
 
ХОЛАНДИЯ BONL20150928001 Виж пълния текст (EN) 

Международна организация, управляваща сертификационна схема за фуражи, търси 
сътрудничество с регистрирани консултанти. Фирмата, заедно с нейните партньори, 
предлага ясни условия за сигурността на фуражите, като сертифициращите органи, 
могат да провеждат независими одити.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20150615004 Виж пълния текст (EN) 

Производител на модерен, практичен и полезен продукт, предназначен за защита на 
дамски обувки по време на шофиране, търси  дистрибутори и търговски 
представители. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20150702001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в разработване на системи за защитата от влага и 
възстановяване на стари сгради, търси партньори, които се интересуват от системи за 
„изчистване“ от „капилярна влага” под формата на споразумение за подизпълнение. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20140129001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана в производство на широка гама от паркети от славонски дъб и 
други местни и екзотични дървесини, търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20150615001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на висококачествени метални полилеи, гипсокартон, алуминиеви 
фасади и специални профили, предлага услугите си чрез сключване на споразумение 
за подизпълнение и търси търговски представители. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20150615003 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, специализирана във всички фази на продуктовото разработване на 
индустриални и потребителски продукти, предлага услугите си като подизпълнител. 
Главната цел на фирмата е да помага на предприемачите да лансират качествени 
продукти на пазара.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20140407001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на метални структури, специализиран в рязане на метали с лазер и 
плазма,  формоване, огъване и сглобяване, търси партньори за съвместно 
предприятие или сключване на споразумение за подизпълнение.  
 
ЧЕХИЯ BRCZ20140819001 Виж пълния текст (EN) 

Търговска фирма със собствени складови помещения, специализирана в търговия с 
декоративни продукти за дома, търси производители на иновативни вътрешни или 
външни дизайнерски продукти за декорация или мебели.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20150619001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма за проектиране, инженеринг и договаряне,  предоставя комплексни доставки за 
инвестиционни инсталации до ключ в сферата на химическата и петролната индустрия, 
производството на машини и транспортно оборудване, металургия, граждански и 
жилищни структури, инфраструктура и енергетика. Фирмата предлага своите услуги 
като подизпълнител. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de3d1c6d-b03f-4b8a-b739-b733c7a9d095
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/721d2a1b-c93c-4da2-b34f-d06fb3308772
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f676f5a0-bf2b-40d9-9e0a-3120426c9d3c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/447cccca-16c6-4e9a-9d9a-dc7842c27ebc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dfd00712-677b-4ea1-99bb-a5a44587cecd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/923100ea-7133-4914-b9c3-4685b624c198
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dbda6b14-2c73-4bd9-8a58-8936493a766d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf28b16e-8004-4d82-abfd-af536a36a8ce
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dbd2c555-cad7-412d-b1fd-e1e4dbe8f2c8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa4783aa-7e0d-451a-b4d8-e7e6d63ac951
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ЧЕХИЯ BRCZ20151109001 Виж пълния текст (EN) 

Търговска фирма, специализирана в производство на продукти за декорация и мебели, 
търси производители на изделия за вътрешна декорация, мебели и домашни 
аксесоари.  
 
ШВЕЦИЯ BOSE20151008001 Виж пълния текст (EN) 

Иновативна фирма търси купувач на лиценз за колан за инструменти с много 
приложения. Продуктът може да бъде използван в сферата на градинарството, конни 
спортове, фризьорски салони, ресторанти, медицинска помощ и много други сфери на 
дейност. 
 
ЯПОНИЯ BOJP20151030001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на титанови продукти предлага своите услуги на производители на 
медицинска апаратура. 

 
ЯПОНИЯ BOJP20151102001 Виж пълния текст (EN) 

Производител на машини за хранителната индустрия търси дистрибутори и търговски 
агенти за своите продукти. Продуктовата гама на фирмата включва машини за рязане 
на колбаси, автоматични шишове и т.н. Фирмата търси партньор от ЕС с опит в 
продажбата на подобни машини, които може да предостави на клиентите 
следпродажбени консултации.  
 
ЯПОНИЯ BOJP20151109001 Виж пълния текст (EN) 

Фирма, експерт в разработване, производство и доставка на медицински устройства, 
търси дистрибутори от Европа. Тези устройства са подходящи за лечение на сънна 
апнея. Създадени са благодарение на механични вентилационни технологии и са лесни 
за употреба от пациентите.  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d351326d-b7f8-4fed-9ed5-5104353d8cd9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/360ed6c6-acb9-4507-b7ba-691dce71e2c1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb2d92d5-20a5-4852-b65a-e44155ba9a90
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f467533-9c83-410a-a0ba-9f95db29cd43
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe16ce32-8e43-4035-b73a-498c75d5559e

