
 

 

БРОЙ 12/ДЕКЕМВРИ/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 800 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 изготвим безплатен бизнес профил. 

ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ 
 

 

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


 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

 
 

 
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).  
 
B2B Matchmaking Event at CES 2017 Онлайн платформа EN 

Място Лас Вегас, САЩ 
Период 03 януари – 04 януари 2017 
Краен срок 31 декември 2016 

Сектори 

3D принтиране; Аксесоари; Аудио; Автомобилна индустрия; 
Комуникационни структури; Създаване на съдържание и дистрибуция; 
Дигитална фотография; Електронни игри; Интернет услуги; Роботика; 
Видео; Безжични услуги и устройства. 

 
 
Crop productions B2B meetings at VIBE, Vegepolys International 
Business Event 

Онлайн платформа EN 

Място Анже, Франция 
Период 17 януари – 17 януари 2017 
Краен срок 09 януари 2017 

Сектори 
Цветарство; Отглеждане на плодове и зеленчуци; Семена и посадъчен 
материал; Селскостопански доставки; Селскостопански машини; 
Дигитални услуги за земеделието; Биоконтрол. 

 
 
H2020 European Health Brokerage Event – Zagreb 2017 Онлайн платформа EN 

Място Загреб, Хърватия 
Период 19 януари – 19 януари 2017 
Краен срок 06 януари 2017 

Сектори 

 Диагностично характеризиране на редките болести; Регенеративна 
медицина; Обмен на дигитализирани здравни записи (PPI); 
Икономическата оценка и мерки в областта на здравеопазването; 
Интерфейси за достъпност; Как да се справим епидемията от 
затлъстяване в детска възраст?; Подсладители и подобрители на 
сладостта. 

 

 

За контакти и повече информация - тел. 058 601472 – Георги Колев или Татяна Гичева 
 
 
Всички бюлетини с бизнес събития тук: http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 
 

https://www.b2match.com/eaec-ces2017
https://www.b2match.eu/natureef
http://www.b2match.eu/BEHealthZagreb
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.  

 

БЕЛАРУС BOBY20160212001 Виж пълния текст 
(EN)  

Поискай адреса 

Разработчик на видеоигри, работещ по нов проект – жанр на мултиплеър онлайн битка, MOBA базирани 
отряди, който позволява да се контролира героя и три отделения уникални единици с микро-контрол 
над тях, търси партньор - съинвеститор за подобряване на екипа и достигане на бета тест (CBT) до края 
на 2016 г. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160504002 Виж пълния текст 

(EN)  
Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране на здравни продукти, е разработила уникална жилетка за 
пациенти с ракови заболявания. Фирмата търси партньори за разработване и производство на 
медицински жилетки. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160513001 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Доставчик и производител на мебели за спални търси опитни производители на мебели от дървесина за 
сключване на споразумения за производство. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160511001 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на дисплеи за сектора на търговията на дребно търси фирми 
със същия експертен опит за сключване на споразумения за производство. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20160524001 Виж пълния текст 

(EN) 
Поискай адреса 

Независим дизайнер търси производител с опит в производство на домашно и спално облекло от фина 
коприна. 

 
 

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 
посочвайте съответния референтен номер (пример - BRUK20160524001) 

 
Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ  

Всички предишни бюлетини: 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
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d0352cf-1549-419e-8410-942d0747c4df
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d0352cf-1549-419e-8410-942d0747c4df
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e0a174-c097-4251-85d9-49f033e1d433
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e0a174-c097-4251-85d9-49f033e1d433
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee0683ce-381a-48b5-8765-8988faa1b388
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee0683ce-381a-48b5-8765-8988faa1b388
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a775db6d-de53-4566-afa4-6cd3751bd812
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a775db6d-de53-4566-afa4-6cd3751bd812
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c61ecafc-d743-44ee-9f38-f54d62e613c2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c61ecafc-d743-44ee-9f38-f54d62e613c2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK И ТПП ДОБРИЧ ВИ ПОЖЕЛАВАТ ВЕСЕЛИ 
КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ. 

 
 

 

 

 

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  


