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БЮЛЕТИН ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО И ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
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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 – 058 601 472 – Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net  

 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20171213001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, със собствена развита концепция за техническо внедряване на съвременна 
вертикална растителност за сгради и градски пейзажи, търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20181219001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на гравиращи и фрезови машини търси дистрибутори и търговски 
представители. Машините представляват солидни стоманени конструкции с най-
съвременно управление чрез компютърен цифров контрол (CNC).  
 
ДАНИЯ BODK20190102001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси дистрибутори на био торове и био препарати за растителна защита, които 
имат добре изградена дистрибуторска мрежа из цялата страна, в която развиват дейността 
си. Фирмата предлага 100% органични и био разградими продукти за растителна защита и 
подобряване на резултатите от добива на селскостопанска продукция.  
 
ДАНИЯ BRDK20190110001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на дървени къщички за птици с цел дългосрочно възлагане на 
поръчки.  
 
ИСПАНИЯ BOES20181016001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Технологична компания е разработила многофункционални неелектрически автономни 
преносими чилъри, които работят без електрозахранване и без батерии. Могат да се 
използват за транспортиране на продукти, които изискват контролирана температура. Най-
широко приложение могат да намерят в био медицината и в хранително-вкусовата 
промишленост. Фирмата търси бизнес партньори, с които да сключи лицензионно 
споразумение или споразумение за съвместно предприятие. 
 
 

mailto:gkolev@cci.dobrich.net
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f028a0bc-b05b-4409-84ea-ca12b2fef998
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17c9870c-e0c8-4217-ab36-ed7c6a3852b2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12e3867f-7162-4925-b517-35734becc0d3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c285ac3d-78d5-46c9-b249-1f40b29d1d98
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c515b69d-6b96-4c76-b11d-9ca71d6aee7b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12


2 

 

 
 
 
 
ИСПАНИЯ BOES20181219002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на печки на дърва, камини и термо-камини търси дистрибутори и търговски 
представители. 
    

ИТАЛИЯ BOIT20181127005 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Иновативна компания, специализирана в областта на нанотехнологиите за фармацевтични, 
козметични и хранителни приложения, предлага иновативно, ефективно и рентабилно 
лечение на псориазис. Търси дистрибутори и партньорства чрез лицензионно споразумение. 
    

ЛИТВА BOLT20181211001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на метални дробилки за различни промишлени цели търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20180911001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на цистерни за течен тор и селскостопански отпадъци търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20181114001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Вносител и дистрибутор на материали и оборудване за електрически инсталации за жилища 
и промишлени сгради търси нови доставчици. Продуктовата гама включва електрическо 
оборудване за ниско, средно и високо напрежение. Фирмата желае да установи  
дългосрочни партньорства с производители и дистрибутори на електрически материали и 
осветителни решения.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20181128001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма за рециклиране на електронни отпадъци търси доставчици на смесен електронен 
скрап от компютри, дънни платки, от клетъчни телефони и друга електронна техника.  
 
РУСИЯ BORU20190110001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на хранителни добавки от морски продукти търси дистрибутори. Фирмата 
произвежда биологично активни хранителни добавки за укрепване на имунната система и 
решаване на специфични здравословни проблеми. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20181115001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на осветителни тела с LED осветление, предлага  
производствените си възможности в качеството си на подизпълнител за други фирми. 
 
УКРАЙНА BOUA20181207001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на нисковолтови електротехнически продукти, 
търси дистрибутори и възложители на поръчки. 
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20180129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, която произвежда, купува и продава отливки от сферографитен и сив чугун за много 
водещи европейски компании в машиностроенето, търси икономически ефективен 
доставчик. Доставчикът трябва да има сертифицирана система за управление и възможност 
за предварителна и окончателна механична обработка на произведените отливки от среден 
размер (20-2500 кг) с производствена партида от 10 до 100 броя. 
    
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b4b7d859-381c-49b3-a98e-15ef3ff518fd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/38fda0ff-7abb-4d57-8c85-4c9fc02ebcb6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca688319-54a5-494c-b789-fbb1143d8897
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23ea5e0f-ccd3-4601-adad-c793f6d3f5b3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc5e1837-2405-4315-a34c-0f6db2dc6f5f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/767dcd6a-5cea-4532-b7e8-5c3cf1699fe9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd4787a5-0cc7-4684-b196-f59e4380220f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/105fb5e0-30de-437c-8597-593998a72e8e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11844612-1410-4d9e-b3ae-89ee2137b495
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ba35e13-3104-48c3-882e-15be7900de56
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

