
 

 

БРОЙ 3/МАРТ/2018 
 

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 

tgicheva@cci.dobrich.net; gkolev@cci.dobrich.net 

 

http://een.dobrich.net/bcdsearchmerlin.html
mailto:tgicheva@cci.dobrich.net
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

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

 

METS2018 - MINING EXPLORATION AND TRADE SHOW CONFERENCE Онлайн платформа EN 

Място Мадрид, Испания 

Период 10 април – 12 април 2018 

Краен срок 09 април 2018 

Сектори Технологии за материалите; Управление на отпадъците; Управление на отпадъци. 

 

INTERNATIONAL FORUM OF CONSTRUCTION & WOOD ARCHITECTURE Онлайн платформа EN 

Място Дижон, Франция 

Период 11 април – 13 април 2018 

Краен срок 09 април 2018 

Сектори 
Строителни материали; Продукти от дърво; Строителни материали; Дистрибуция на 

строителни материали и системи.  

 

THE EMPACK - PACKAGING INNOVATIONS MATCHMAKING 2018 Онлайн платформа EN 

Място Айндховен, Холандия 

Период 11 април – 12 април 2018 

Краен срок 10 април 2018 

Сектори 
Машинни приспособления; Фолио и пълнежи; Опаковки за машини; Опаковки за 

материали; Найлонови торби.  

 

BROKERAGE EVENT IN THE FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL FAIR OF 
METAL PROCESSING STOM 2018 

Онлайн платформа EN 

Място Лондон, Великобритания 

Период 12 април – 12 април 2018 

Краен срок 09 април 2018 

Сектори Биоконтрол;  

 

 
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук (брой 3): http://een.dobrich.net/?page_id=1465  
 
 

https://mets2018.b2match.io/
https://forum-bois-construction.b2match.io/
https://empack2018.b2match.io/
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;  
 

 
АВСТРИЯ BOAT20180130001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Разработчик на революционна 3D-моделираща и инструментална технология, която се използва 
за производство на модели от полиуретани чрез отливане и спестява до 30% от разходите за труд 
и до 40% от разходите за материали, търси дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20180125001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на четки от месинг и неръждаема стомана за почистване на анилосови 
валяци и полимерни пластини. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20171122002 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на уникална бяла боя и машини за маркиране футболни игрища търси 
дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20180201001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Разработчик на иновативен микроскоп, който снима с разделителна способност от 1 микрон и е 
достатъчно малък, за да се побере в джоба на сакото, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20171027001 Виж пълния текст 

(EN) 
   Поискай адреса 

Производител на иновативни външни батерии за безжично зареждане на мобилни устройства и 
интегрирани в калъфи за мобилни телефони, ключодържатели, портмонета, тетрадки, 
портфейли, кутии за визитки, които хората ползват ежедневно, търси дистрибутори. 
 
 
 

 

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля 
посочвайте съответния референтен номер (пример - BOUK20171027001) 

Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ 
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=243  

Свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net  
 
 
 

https://goo.gl/uMwdEJ
mailto:gkolev@cci.dobrich.net
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40c578b7-5c06-4904-a5ca-adb55466f7ac
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40c578b7-5c06-4904-a5ca-adb55466f7ac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/225f25da-a630-46b7-a55b-3cc390b513d8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/225f25da-a630-46b7-a55b-3cc390b513d8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa023803-cb8b-4a2f-a8fd-2a7e5aae6262
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa023803-cb8b-4a2f-a8fd-2a7e5aae6262
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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http://goo.gl/uMwdEJ
http://een.dobrich.net/?page_id=243
mailto:gkolev@cci.dobrich.net


 

 

ПРОЕКТ EAPPREN – ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

 
 

За повече информация: http://www.actione-learn.eu/eappren/frontpage/index.php/bg/ 

http://www.actione-learn.eu/eappren/frontpage/index.php/bg/

