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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 

 
 
 
АРМЕНИЯ BOAM20190625001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурални и органични билкови чайове търси търговски посредници и 
директни клиенти, които да предлагат продуктите със собствена търговска марка.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20210108004 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурални пробиотични почистващи продукти за хигиена на животни, 
специално разработени за намаляване на антимикробната резистентност, предизвикана от 
приемането на антибиотици, търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20201208001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси подизпълнители, които предлагат боядисване, мазилка, шпакловка и 
поставяне на  гипсокартон. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20201208001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в счетоводни услуги, заплати, човешки ресурси и контрол на 
покупките, предлага услугите си на компании, фокусирани върху софтуер, киберсигурност, 
индустрия 4.0, сензори,  индустриално оборудване и индустриални доставки, които желаят 
да навлязат на германския пазар.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20200914002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на хранителни добавки за животни и ветеринарни лекарства търси 
дистрибутори. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 01 / дата: 05.01.2021 
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ГЕРМАНИЯ BODE20201019001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на биореактори за производство на трансгенни микроводорасли търси 
партньори за съвместно производство.  
 
ГЪРЦИЯ BRGR20210107001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на покрития за новопроектиран прототип на бензинов 
двигател с вътрешно горене. 
   
ДАНИЯ BRDK20201216001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на плодове и зеленчуци.   
 
ИСПАНИЯ BOES20201203004 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на облегалки за електронни скутери, които осигуряват стабилност на 
управлението и комфорт, търси дистрибутори и партньори с интерес за създаване на 
съвместно предприятие. 
 
КИТАЙ BOCN20210108001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на безпилотни селскостопански роботи търси дистрибутори. 
 
КОСОВО BOXK20201105002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дървени и пасивни къщи, отговарящи на всички изисквания за енергийна 
ефективност, търси дистрибутори.  
Фирмата търси и доставчици на материали за енергийно ефективни дървени и пасивни 
къщи.  
 
ПОЛША BRPL20210108001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси бизнес партньори, специализирани в предлагане на автоматизирани системи 
за паркиране на коли, предназначени за жилищни и офис сгради. 
 
ПОЛША BRPL20201215001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на минерални торове с цел дистрибуция. 
 
ПОЛША BOPL20200713001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма със собствено мобилно приложение за ефективно намиране на места за паркиране 
търси възложители. Потенциални клиенти са собственици на паркинги, търговски центрове, 
хотели, летища, собственици на големи жилищни комплекси, офис сгради и др. 
 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ BRMK20201216001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Вносител на замразени храни, включително и месо, търси доставчици. 
    
ФИНЛАНДИЯ BRFI20200511001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на хартия за болнични заведения търси производители на целулозна вата и 
креп хартия. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20191203001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на електрически мотоциклети търси дистрибутори. 
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