
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 BRBE20181016001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на растителни масла от семена и ядки на плодове търси доставчици на суровини. 
 
ГЪРЦИЯ BRGR20181015001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на конфитюри, сокове и плодови бонбони  търси производители на стъклени 
бутилки и буркани. 
 
КАТАР BRQA20171009001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на различни видове матраци търси доставчици на материали за 
производството им. 
 
КАТАР BRQA20171019001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на рециклирана хартия търси доставчици на отпадъци от велпапе. 
    

ПОЛША BRPL20171016001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на изделия от композитни материали, предимно за автомобилната 
промишленост, търси доставчици на готови и полуготови композитни материали.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20170927001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на абразивни продукти от ново поколение търси доставчици на суровини за 
производството им - абразивни гранули (електрокорунд и силициев карбид), свързващи 
вещества за абразивни тела: епоксидни смоли и полиуретанови смоли. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20181010001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговец на едро на цветя търси производители на аксесоари за цветя - опаковъчна хартия 
за букети, картонени кутии, кошници за цветя, изкуствени цветя, естествени сухи цветя и др. 
 
 
УКРАЙНА BRUA20180904001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 18   

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77071264-e245-48a5-8c1f-b337ed659779?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/2e318bb9-a490-4e67-bd81-3685c47d54c3?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/71fa03e0-8294-414f-a748-4b3b7fd96f78?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/d348f926-377d-4d79-bfcc-a549bc5fa9c9?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/f7fcfe5e-3545-492a-983a-4150cf578b91?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/051dd35d-a4f1-4824-8fa8-5814693cd30f?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/59404a68-707a-45c9-9efc-bb3ab38c43b0?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/d657dbeb-37c3-4e32-9fa4-5029aa49c755?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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Дистрибутор на мебели, осветителни тела и декоративни продукти за дома търси 
производители на висококачествени продукти за интериорно обзавеждане - фотьойли, 
столове, маси, различни видове лампи, декоративни възглавници, тапети и др. 
 
УКРАЙНА BRUA20180929001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дистрибуторска дейност на украинския пазар, търси 
производители на хранителни стоки и други бързооборотни стоки. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20180516001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма специализирана в търговия на едро с обувки търси производители на качествени 
обувки за разширяване на портфолиото си. 
 
ХЪРВАТСКА BRHR20171019001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производството на органични чайове, билкови смеси, тинктури и 
капсулирани продукти на базата на витамини, минерали и билки, търси производители на 
екологични лечебни растения със сертификати за органично производство.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20180528001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на уреди и части за интериорно оборудване на транспортни и 
сервизни превозни средства, предимно микробуси.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20180205001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайн на модни аксесоари, търси производители, на които да 
възложи производството на нестандартен тип гривни. Производители на колани са 
подходящи за производство на този тип продукт.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20180907001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчик на електрически компоненти за електрическа задвижваща система 
на морски превозни средства.  
 

ШВЕЦИЯ BRSE20181010001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на органична лимонада търси производители на опаковки Bag-in-box. 
                                                   
                                                   
  
 
 
 
 
 
 

                
                          
  
            

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fe8f251-a49d-4be8-8a0e-a1552206c772?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/f0949465-ed54-4b2a-ac8a-7a5942ea9a4c?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/1de8c1f0-e6b1-4503-9685-7b98acac690c?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/a041e88a-0096-4005-90a5-0ae01bbe31ba?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/95b4f44d-6401-464d-b3cf-4f59c5360885?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/bd73da50-bf73-4b9a-a611-20a271c0a1a7?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/7bfd35bf-c2b7-4975-9275-a7702f347c94?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

