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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 - тел. 058 601472 – Георги Колев 

 
 
БЕЛГИЯ BRBE20180817001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на мастило за флексографски печат. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20180421009 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурални хранителни добавки за различни видове животни търси 
дистрибутори.  
 
ГЪРЦИЯ BRGR20180802001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на кабелни връзки търси производители на полиамид 66 (PA 66). 

 

ГЪРЦИЯ BRGR20180903001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия със селскостопански трактори, селскостопански машини и 
консумативи, градински инструменти и напоителни системи търси производители на 
интелигентни напоителни системи и иновативни технологии за напояване на открити земеделски 
площи и оранжерии. 
 
ИСПАНИЯ BOES20160722001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурални витамини и хранителни добавки търси дистрибутори. 

 
МАКЕДОНИЯ BOMK20180814005 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на качествени тухли търси търговци на едро и дистрибутори на строителни 
материали. 
    

ПОЛША BRPL20180910001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на ароматни свещи.  
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 15   

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c064ea55-aaaf-4f1c-a59e-b78c77dc82c0?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65f91a03-8ab6-414f-a0ef-769661313f71?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/697436ed-a307-425a-a05d-db20e572e1af?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77b747f5-97d8-4cca-a31d-eb9e7d2091c8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09a593d7-e134-4da5-ba2c-629799d425c8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b26b6dc0-6881-4c4b-a4ea-6a4bbbb897ad?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0313f98-c97e-473b-aedd-8bff6eb16ed2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BOPL20170206002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на широка гама машини за дървообработване и оборудване за дървообработващи 
фирми, производители на мебели, общински фирми и фирми от горската промишленост търси 
дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20180831001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на сушени плодове.  
 
РУМЪНИЯ BORO20161129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси дистрибутори и други бизнес партньори, специализирани в предлагане на нови 
решения в сферите геоматика и геоинформатика. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20180910001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на млечни продукти търси доставчици на икономични опаковки от биоразградими 
материали.  
 
ТАЙВАН BRTW20180830001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на пластмасови и каучукови отпадъци.  
 
УКРАЙНА BOUA20180906001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на керамични плочки тип „грес“ търси дистрибутори и търговци. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20180919001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на индустриални помпи иска да разшири продуктовата си гама с нови видове 
помпи, филтриращи системи и вентилатори, предназначени за промишлени процеси. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20180823001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на опаковки за храни търси доставчици на пластмасови кофички за кисело мляко, 
буркани за крем и алуминиеви капачки. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20180921001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на модулни вертикални системи за хранително-вкусовата 
промишленост. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180906001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговец на едро търси производители на дървени играчки и мебели за училища, за да разшири 
гамата от предлагани продукти на холандския пазар.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20180815001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на найлонови чорапи.  
 
ЮЖНА КОРЕЯ BOKR20170616001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на спирачни дискове и барабани търси дистрибутори. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92f9e0da-212d-485e-8c37-219c3c8e769a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76865d7d-3748-4b8c-b2b0-5f5cab3fc0c4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba3234fa-6a41-497a-8d97-74a36a6603fe?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca295b71-73c3-4651-8199-3b6a25c29705?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cacf03e1-b520-4c19-9186-c529e0332ba5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e9a0384-1ba3-4f43-aac7-e76ab5c86946?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac6639b1-f123-4552-98cb-e608c5db7308?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36b63f43-8dec-43fe-b60d-a6779f0b3c26?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3ff5995-e606-488c-94d9-8bd5c6d8597a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec6d2a4f-1635-4ccd-92ab-3aa35f57ee21?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51876f63-bf38-4b00-9885-d8737dcf7ae1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/698d4aaa-a452-44bf-ae60-e9a60a169218?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

