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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 BRBE20181005001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в заваряване на метали и изграждане на метални конструкции 
търси производители със същата дейност с цел възлагане на част от производствените си 
дейности.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20181102001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси надежден партньор, който има опит в производство на алуминиевите 
профили. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20181009001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на металообработващи машини до 20 тона търси подизпълнители за 
възлагане на специфични производствени дейности.  
 
ГЪРЦИЯ BRGR20181026001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма за електрическо оборудване търси производители на кръгли кабелни 
скоби с цел дистрибуция на гръцкия пазар.  
 
ИСПАНИЯ BRES20181211001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на преносими малки устройства за вземане на проби и оценка 
на качеството на месото.  
 
ИТАЛИЯ BRIT20180927001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Италианска туристическа агенция търси туроператори в други страни за съвместно 
предлагане на туристически продукти и услуги.  
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
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https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-company-specialised-metal-weld-and-construction-works-looking-manufacturer
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-specialized-development-garbage-can-fairing-looking-manufacturing-company
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/producer-machines-20-tons-based-supplied-drawings-sought-manufacturing-agreement
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-electrical-equipment-trading-company-looking-suppliers-round-cable-clips-under
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-company-seeks-manufacturing-partners-produce-enclosures-new-pocket-sized-device
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/benchmarked-italian-tourist-web-agency-operating-sardinia-seeking-tourist-products-and
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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НОРВЕГИЯ BRNO20181114001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на кухненски съдове от неръждаема стомана с високо качество 
на изработка. Фирмата желае да възложи производството на чайници с определени 
характеристики и дизайн. 
    

ПОЛША BRPL20181004001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на декоративни ароматизатори от висококачествена теракота търси 
производители на етерични масла.  
 
ПОЛША BRPL20181106001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на качествени ядки, семена и сушени плодове с цел дистрибуция 
на полския пазар. 
 
ПОЛША BRPL20181027001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси нови доставчици на употребявани, повредени или разглобени 
турбокомпресори, подходящи за автомобили и микробуси. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20181026001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на бижута търси доставчици на суровини и материали за бижута.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20171031001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на крепежни елементи с цел дистрибуция на румънския пазар. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20171115001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на натурална козметика търси доставчици на суровини – етерични масла, 
базови масла, екстракти от цветове на растения, витамини и др. Суровините трябва да бъдат 
био сертифицирани.  
 
ТУРЦИЯ BRTR20181024001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на храни за птици търси доставчици на суровини - просо, грах, сорго, 
царевица и слънчоглед. 
 
УНГАРИЯ BRHU20171026001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на хранителни добавки търси производители на студено-пресовани 
растителни масла от различни видове семена.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20181018001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на стъклени шишета за парфюми с цел възлагане на 
производство със специфични параметри.  
 
  

 

https://een.ec.europa.eu/partners/norwegian-design-company-seeks-stainless-steel-manufacturer-kitchenware-high-level
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-decorative-fragrance-diffusers-seeks-manufacturers-essential-oils
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-food-company-seeks-suppliers-nuts-seeds-and-dried-fruits-under-distribution-services
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-looks-new-suppliers-used-damaged-or-incomplete-turbochargers-appropriate
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-jewellery-manufacturer-seeks-raw-materials-suppliers-under-distribution-services
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-sme-distributor-seeks-fasteners-and-fixing-systems-manufacturers-order-conclude
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-natural-cosmetics-seeks-suppliers-raw-materials-under-manufacturing
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-sme-active-bird-food-production-looking-suppliers-raw-materials-required-their
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-company-specialized-food-supplements-and-functional-foods-looking-european
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-supplier-perfume-glass-bottles-under-manufacturing-agreement
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

