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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 601472; 0899 026851,  
Георги Колев, gkolev@cci.dobrich.net  или Татяна Гичева, tgicheva@cci.dobrich.net 

 
 
БЕЛГИЯ BRBE20201201001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на стъклени влакна. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20201105002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на системи за пречистване на питейна вода търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BRIT20201209001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на алуминиеви профили.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20201207002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на велосипеди търси дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20201215001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на висококачествени био храни - закуски без 
лактоза, глутен и без други алергени. 
 
КАТАР BOQA20201105001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на биоразградими пластмасови изделия търси дистрибутори и търговски 
агенти. 
 
ЛИТВА BRLT20190626001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на тоалетни принадлежности, козметика и 
парфюми на вече утвърдени марки. 
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 01 / дата: 05.01.2021 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3c42951-ad99-4deb-ae18-45e1cf107618
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f569947b-57ff-4505-9f2f-d0daa74e04d5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da677ce7-d0a5-4732-8406-da89faf5d357
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b271e243-b1a5-44fa-a9d1-fb0a58be1597
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a89cb5d3-11e6-4d01-8523-c5a02066b86a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c042f18a-6e68-446d-b356-3c45a15ec3c2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bca27dd7-88f4-4da1-9974-1098b6177f6d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20201201001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в услуги за наемане на професионални музикални инструменти, 
търси партньори за създаване на онлайн платформа за информационна и търговска 
дейност. 
 
ПОЛША BRPL20201104001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на топлообменници търси доставчици на компоненти за тяхното 
производство 
 
ПОЛША BOPL20201210001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване на иновативни решения за подобряване на 
качеството на въздуха, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20201125001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на рехабилитационни устройства за терапия във виртуална реалност, 
хидротерапия и кинезиотерапия търси дистрибутори. 
  
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20200924001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на фитнес и спортно облекло търси дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20201028001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дамско облекло търси производители на платове.  
 
РУМЪНИЯ BORO20201120001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага за продажба собствена напълно оборудвана фабрика за производство на 
дървесни пелети.  
 
СЛОВАКИЯ BOSK20200923001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на кухненско оборудване и аксесоари от неръждаема стомана търси 
дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20201202001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дамски чанти, портфейли и други подобни аксесоари със собствен 
уникален дизайн търси дистрибутори. 
 

УКРАЙНА BOUA20201122001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на био сертифициран хрян търси дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20200603001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дървен паркет търси производители.  
    
ШВЕЦИЯ BRSE20201103001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на тънкослойни соларни панели.   

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9513b12e-12af-4557-89c5-1dea7098af0a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/31efe11d-039d-43b8-8812-dc05372863a7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcfe3e51-4dbd-4c94-9db5-8cab3058b834
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3da4595-109f-4bee-ba9b-9b0baab1fb57
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f115444b-8826-423c-af12-590b72d8d48d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df8a2166-8a53-44a9-8b76-264cf15f7438
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92ae194e-d166-48e3-bb6a-c53ad725231e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81ab7891-21ca-47ef-b7a2-bf1277001509
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/544a4a96-7af9-47ba-86b4-95d254b46112
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0fb2554-f359-4b66-90af-a204487e786e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aad8bfd5-da35-441d-b89d-edf0b0aaaa3d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3c15ed9-c648-41be-b4c9-77eb4ebc2d60
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

