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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  

 
 
АВСТРИЯ BRAT20181220001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на качествено зимно спортно и ежедневно облекло с цел 
възлагане на производство. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161127001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на медицински изделия, работещ в международен план, търси 
производители на иновативни медицински продукти за еднократна употреба, които се 
използват в хирургията за лечение на урологични и гинекологични проблеми.  
 
ИСПАНИЯ BRES20190110001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на иновативни медицински стоматологични материали търси доставчици на 
такива продукти, за да ги разпространява на испанския пазар. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20170713001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествени генерични фармацевтични продукти, които могат да се 
използват при редовно медицинско лечение, търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20170726001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на пластмасови изделия предлага иновативен продукт за предпазване на 
пръстите при затваряне на врати. Монтажът на изделието е лесен. Продуктът е икономична 
мярка за безопасност от нараняване на пръстите при деца и възрастни. Фирмата търси 
дистрибутори и търговски представители. 
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http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/24f59995-e08d-4792-9e80-0413a0014189
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26226c22-e8f4-4bf9-a9bb-2678e5e78e88
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ЙОРДАНИЯ BOJO20170712001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на почистващи препарати и козметични продукти търси дистрибутори и 
търговски представители.  
    

ПОЛША BOPL20181204003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производители на богат асортимент от химически продукти с широко приложение в много 
промишлени сектори търси дистрибутори и търговски представители.  

 
ПОЛША BBRPL20190104001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на консерви, замразени, сушени плодове и зеленчуци с цел 
сключване на договор за доставки в дългосрочен план. 
 

ПОЛША BOPL20180927002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана във външна реклама, предлага широка гама рекламни дисплеи от 
различни видове материали, сгъваеми и лесно преносими в автомобил, предназначени за 
продължителна употреба и с много опростена система за сглобяване без допълнителни 
инструменти. Фирмата търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20171110001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на продукти за почистване на бетонови и циментови покрития, импрегниране 
на бетон и продукти за топене на лед и сняг, търси дистрибутори и търговски представители. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20180118001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на качествени хранителни добавки за физически активни хора и спортисти 
търси дистрибутори и търговски представители.   
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20170320002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на велосипедни чанти с различни форми и размери търси дистрибутори и 
търговски представители. Чантите са снабдени с кожени колани, които позволяват лесно 
прикрепване към всякакъв вид велосипеди.  
 
ТУРЦИЯ BRTR20181225001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на фуражи за едър рогат добитък, овце и птици търси доставчици на суровини 
- фуражна пшеница, царевица, ечемик, пшенични трици, оризови трици, царевичен глутен, 
соево брашно, слънчогледово брашно, рапично брашно, слънчогледово семе и др. Фирмата 
търси доставчици на био сертифицирано и конвенционално производство с проследимост на 
качеството на продукцията. 
 
УКРАЙНА BOUA20180127002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на висококачествена мека мебел от различни видове екологичен дървен 
материал и с качествени тъкани, търси дистрибутори и търговски представители.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20181002001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на промишлени пещи за хранително-вкусовата промишленост. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20190117001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на стъклени бутилки с цел възлагане на производство.  
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