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БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 7 
 

  

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, попълнете Онлайн формата посочена по долу.  
За контакти и повече информация - тел. 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net 

 
ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ КЪМ ДАДЕНА ОФЕРТА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА 

СЛЕДНАТА ОНЛАЙН ФОРМА: 
https://goo.gl/uMwdEJ 

 
 
 
АРМЕНИЯ BOAM20170322001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на козметични продукти за възстановяване, почистване и тонизиране, 
спрейове, мокри кърпички, капки, кремове и гелове, търси дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20161011001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на сребърни бижута от висококачествено сребро, комбинирано с 
полускъпоценни камъни и емайлирано в производствения процес, търси дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20170309001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на консервирани плодове, натурални сокове, консервирани и мариновани 
зеленчуци, търси дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20170308002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на нова алкохолна напитка (15% alc/vol) с богат вкус на бъз и тайнствени 
билки търси дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20170208001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на алуминиеви конструкции и друго оборудване за оранжерии търси 

https://goo.gl/uMwdEJ
https://goo.gl/uMwdEJ
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e63b8e6b-b721-404d-a454-f05423a9865b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e63b8e6b-b721-404d-a454-f05423a9865b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5a66651-0755-44ca-9d67-693694347674
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5a66651-0755-44ca-9d67-693694347674
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/226107eb-d0ef-45f9-9dd2-a7b2f2e5216c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/226107eb-d0ef-45f9-9dd2-a7b2f2e5216c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2170b46a-72ae-4512-a9cb-28ba1732c556
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2170b46a-72ae-4512-a9cb-28ba1732c556
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c121335a-d6d2-4bef-83fe-1dca02cb5952
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c121335a-d6d2-4bef-83fe-1dca02cb5952
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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дистрибутори.  
 
БРАЗИЛИЯ BOBR20170313001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Консултантската компания предлага услуги в подкрепа на иновациите, като регистрация 
на интелектуална собственост, както и достъп до публично финансиране, международни 
търговски услуги и местно представителство за иновативни компании. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161212004 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на интегрирана технологична инфраструктура, в която множество 
софтуерни приложения работят в хармония помежду си, за да управляват всяка функция 
на бизнеса, търси партньори за съвместна дейност. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161025002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търсенето, преговарянето, закупуването, разработването и 
обновяването на имоти за частни и индустриални нужди, предлага услугите си. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20170410001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на иновативен продукт за предотвратяване на пожари, който се интегрира 
със стенни контакти, търси производители на контакти с тази система. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170328001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в обученията по мениджмънт и разработила програма за видео 
обучение за подобряване на мисленето (VERP), насочена към мениджъри, които желаят 
да развият своите лидерски умения и да обогатят взаимоотношенията на работното 
място и повишат ефективността, търси партньори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170327003 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на висококачествени хирургични инструменти и ортопедични импланти 
търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170320001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на орална добавка за устна естетика, формулирана за забавяне на 
клетъчни увреждания, търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170317003 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на пакетирани кедрови ядки с различни вкусове и елегантна опаковка 
търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170317004 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на система за потвърждаване на имейли в реално време и групово 
оценяване на качеството на имейл адреса и възможността за доставка, която е 
изключително подходяща за фирмите, които събират, съхраняват или обработват лични 
данни, търси дистрибутори и клиенти.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20170316001 Виж пълния текст Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f4c3ca5-b06f-4b86-9fbd-404c2f73c1e7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f4c3ca5-b06f-4b86-9fbd-404c2f73c1e7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb1feda2-8e01-4c1f-9ef0-3f345594fd60
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb1feda2-8e01-4c1f-9ef0-3f345594fd60
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8058c458-7e32-4599-a01d-c19e833cff5f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8058c458-7e32-4599-a01d-c19e833cff5f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65c9f4ff-fc5a-4608-bb12-d0f5812c2bd5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65c9f4ff-fc5a-4608-bb12-d0f5812c2bd5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db657260-6716-41cb-a87b-390df8f8c67a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db657260-6716-41cb-a87b-390df8f8c67a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66702a07-18a5-445c-b268-1eb893901a66
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66702a07-18a5-445c-b268-1eb893901a66
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48545601-f95e-4769-90e4-7cacd110acdb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48545601-f95e-4769-90e4-7cacd110acdb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/149971c0-7c1d-4295-871f-2852090a5f0c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/149971c0-7c1d-4295-871f-2852090a5f0c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf6939ed-6c39-48eb-b465-a3db38308eac
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf6939ed-6c39-48eb-b465-a3db38308eac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1dc92228-49a7-44d6-9ea2-cce688c40717
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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(EN) 

Британски, датски и американски дистрибутор на системи за ниска енергийна 
ефективност и системи за домашна автоматизация търси разработчици на софтуер или 
производители на хардуерни продукти в сферата на интелигентното енергоспестяване. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170313002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на системата за управление на съдържанието (CMS) и електронна търговия в 
компютърния облак и одобрена от Visa, която ще се продава по модел софтуер като 
услуга (Saas), търси клиенти и дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170303002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на над 500 вида крушки за автомобили, както и други автомобилни 
аксесоари като чистачки и блутуут устройства, тъси дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20150730001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик, производител и доставчик на вентилаторни перки, вентилатори и духалки 
за автомобилостроенето и бита търси производители за да им възложи част от 
производството си. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20170309001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на тъкани от глина, които могат да се използват за строителни материали, 
почвен субстрат, филтърни системи, стенни мазилки и изкуствени езера, търси 
дистрибутори и предлага своите продукти, оборудване и експертни познания. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20170110001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на изолация от въглеродни, арамидни и стъклени влакна с високи 
експлоатационни качества, които могат да бъдат изработени във всякаква сложна 
геометрична форма, търси дистрибутори.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20170406001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Доставчик на широка гама от продукти за болници, домове за възрастни и социални 
служби по домовете, търси доставчици на медицински продукти и продукти за 
еднократна употреба. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20170330001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Агенция за работа за квалифицирани работници в областта на здравеопазването и 
грижите за стари хора, както и в индустрията: електротехници, строителни работници, 
инсталатори на санитарни помещения, отоплителни и вентилационни системи или 
висококвалифицирани работници от други сфери на бизнеса съгласно работна 
спецификация, търси партньорство с подобни агенции. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20161201003 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производството, опаковането и дистрибуцията на 
висококачествен студено пресован зехтин и ароматно маслиново масло търси 
дистрибутори. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/910bdebc-6473-4b0a-a1ce-b919aa00e3b4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/910bdebc-6473-4b0a-a1ce-b919aa00e3b4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30e6b85a-62c9-40b6-a8e7-bfb40db2851f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30e6b85a-62c9-40b6-a8e7-bfb40db2851f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58229c97-c78c-484a-a14f-3f30fe4a426c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58229c97-c78c-484a-a14f-3f30fe4a426c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da8bda66-a01b-426c-9b3a-af1838ee0372
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da8bda66-a01b-426c-9b3a-af1838ee0372
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d5711da-3f3f-4885-bdb1-58616cfe4166
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d5711da-3f3f-4885-bdb1-58616cfe4166
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cd37014-89ba-4752-8d36-68c577feb54a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cd37014-89ba-4752-8d36-68c577feb54a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bd3ccc9-92c1-433c-b09f-329c5ade0642
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bd3ccc9-92c1-433c-b09f-329c5ade0642
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9ae81ba-bad7-408c-af5f-5f3001a53bdf
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9ae81ba-bad7-408c-af5f-5f3001a53bdf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ГЪРЦИЯ BOGR20170315001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Производител на детски мебели от букова дървесина търси дистрибутори.  
 
ИЗРАЕЛ BOIL20170319001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на единична доза очни капки за овлажняване, смазване и подобряване на 
хидратацията на очната повърхност, без консерванти, с гарантирана стерилност до 12 
часа и подходящи за плътни и газопропускливи контактни лещи, търси дистрибутори. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20170316001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработването, производството и маркетинга на 
кардиологични мониторингови и диагностични решения, търси дистрибутори. 
 
ИРЛАНДИЯ BRIE20161018001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма за рискови технологични инвестиции, която помага на стартиращи бизнеси 
посредством инвестиционни споразумения, предлага услугите си на университети, 
инкубатори или други стартиращи общности. 
 
ИСПАНИЯ BOES20170417001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Медийна фирма, която продуцира видео и 3D анимации за Био сектора, подходящи за 
фармацевтични, биотехнологични и здравни компании, предлага услугите си за 
подизпълнение. 
 
ИСПАНИЯ BOES20170405001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на платформа за обучение на професионалисти в бизнеса, която дава 
възможност на своите членове да развиват талантите си и да споделят знания чрез 
цифрова библиотека с широко бизнес съдържание и социални и маркетингови 
инструменти, търси търговски споразумения. 
 
ИСПАНИЯ BOES20170228002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик и производител на иновативен ръчно изработен сладолед и система за 
палачинки търси франчайзополучатели. 
 
ИСПАНИЯ BRES20170214001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разпространението на газообразни вещества като 
индустриални газове за хранително-вкусовата и медицинската промишленост, например 
кислород, азот, аргон, водород, въглероден диоксид, ацетилен, азотен оксид, газови 
смеси, газове с висока чистота, медицински газове, хранителни газове и газообразен 
хелий, търси производители. 
 
ИСПАНИЯ BOES20161230001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на инструмент за продажба на продукти чрез препоръчители, търси 
инвеститори, които могат да помогнат за разпространението на софтуера в страната си и 
в чужбина и да се възползват от тази онлайн платформа, която насърчава и монетизира 
препоръките от уста на уста. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edbdf631-c734-41fe-9883-06a6c98980c4
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edbdf631-c734-41fe-9883-06a6c98980c4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2dafb0c5-aec8-4aeb-b681-ebde02073c05
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2dafb0c5-aec8-4aeb-b681-ebde02073c05
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bedf683-92c3-4d56-8b9b-ba82ec6cdee5
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bedf683-92c3-4d56-8b9b-ba82ec6cdee5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65e7d86c-9844-4456-9d13-1e07ddff92e7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65e7d86c-9844-4456-9d13-1e07ddff92e7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70029c20-7959-41c8-ae0c-3c0e8b4f7f5c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70029c20-7959-41c8-ae0c-3c0e8b4f7f5c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0298134b-9fdf-4b18-b065-2dde90377057
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0298134b-9fdf-4b18-b065-2dde90377057
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d857c77-eab6-4ba2-8353-98e21e4b92a7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d857c77-eab6-4ba2-8353-98e21e4b92a7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efd5cd5a-a624-4427-9e8b-f383fa8b98bb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efd5cd5a-a624-4427-9e8b-f383fa8b98bb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/875c66d5-83ed-461e-ae85-27fc8939f3a9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/875c66d5-83ed-461e-ae85-27fc8939f3a9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИСПАНИЯ BRES20170404001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Технологична фирма търси доставчици на мобилни телефони втора употреба, за да ги 
ремонтира и/или рециклират. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170327001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана във функционалното прототипиране и производствени дейности, 
е в състояние да предоставя прототипни услуги и да произвежда оригинално 
персонализирано оборудване в намалено време, търси партньори за разпространяване 
на услугите си. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170321001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на охладителни кули / водни охладителни системи с промишлено и не 
промишлено приложение, търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170310002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Туристическа фирма, специализирана в луксозни екскурзии, които популяризират 
италианската кухня, италианската мода и културни дейности, търси туроператори за 
сътрудничество. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170314001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в преработката на мрамор, кварц и смола, търси партньори от 
строителния сектор (архитекти / дизайнерски студиа / шоуруми) за споразумения за 
производство. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20150904010 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на бетонни изделия за строителството търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20170309002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Винопроизводител и износител търси маркетингови агенти, които да представят 
продукцията на винарски дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170309003 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Доставчик в нефтената, газовата, химическата и индустриалната области, предлага 
високотехнологични електрически и хидравлични резервни части. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170306001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на местен зехтин със защитено наименование за произход (ЗНП), търси 
дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170307002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на хавлиени, вафлени и памучни тъкани и артикули за баня, облекло за 
дома, спортни облекла, плажно облекло и облекло за свободното време, търси 
дистрибутори или договори за подизпълнение. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dfc4921-5f2e-43d5-8c43-46da8b9d09df
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dfc4921-5f2e-43d5-8c43-46da8b9d09df
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb1a0d4b-4f21-48f3-aec9-a4fc591e6b56
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb1a0d4b-4f21-48f3-aec9-a4fc591e6b56
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f1e831c-20c2-4ff1-b7ac-0534029a7314
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f1e831c-20c2-4ff1-b7ac-0534029a7314
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf0c3ff4-1cea-4eab-8e4f-c38cbd3e317e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf0c3ff4-1cea-4eab-8e4f-c38cbd3e317e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6ba34d5-a357-43c0-a869-b77583ddd0af
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6ba34d5-a357-43c0-a869-b77583ddd0af
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afba9b3a-5f1b-4cd5-b83b-57fafd7d5d62
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afba9b3a-5f1b-4cd5-b83b-57fafd7d5d62
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c5c6c1f-f761-4f9d-a721-57fc33ee8579
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c5c6c1f-f761-4f9d-a721-57fc33ee8579
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97a09cb2-e2c8-40b5-a3c6-1792292c86ce
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97a09cb2-e2c8-40b5-a3c6-1792292c86ce
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd9958c7-eb6f-441f-baf9-60e85976acc1
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd9958c7-eb6f-441f-baf9-60e85976acc1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7964b66-c83d-4f2e-9f8f-458cb5e98ae0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7964b66-c83d-4f2e-9f8f-458cb5e98ae0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИТАЛИЯ BOIT20170223001 Виж пълния текст 
(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в механична преработка, сглобяване и монтаж на системи от 
неръждаема стомана за фармацевтичната, хранително-вкусовата, козметичната и 
химическата промишленост, предлага договори за подизпълнение. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20170214002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на тръбни профили, плочи и полуготови композитни материали, 
подсилени с въглеродни влакна, фибростъкло, кевлар, алутекс и епоксидна смола, 
търси дистрибутори. 
 
КИТАЙ BRCN20170216001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Доставчик на висококачествени храни като вино, зехтин, мед, бонбони, говеждо, овче и 
свинско месо, фъстъци и сусам търси производители и дистрибутори от европейския 
пазар за да разпространяват продуктите им в Китай. 
 
ЛАТВИЯ BOLV20170217001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на софтуер с основен фокус върху нетипични решения търси партньори, 
които се нуждаят от разработка, адаптация и поддръжка както на прости уеб решения 
така и на големи корпоративни системи. 
 
МАКЕДОНИЯ BOMK20170307001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на мебели в съответствие с принципите на технология, наречена "твърда 
повърхност", търси дистрибутори.  
 
ПЕРУ BOPE20170310001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на оригинални органични шоколадови бонбони от фини перуански какаови 
зърна, търси дистрибутори. Компанията допринася за подобряване на условията на 
живот в перуанските селски общности.  
 
ПОЛША BOPL20170420002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разпространител на професионални компютърни аксесоари с възможност за 
персонализация, като слушалки, клавиатури, микрофони, мишки, предназначени за 
геймъри, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20170331001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на здравословни овесени бисквити с високо качество търси производители 
на вегански тъмен шоколад за печива. 
 
ПОЛША BOPL20170328001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на стоманени конструкции по поръчка търси клиенти. 
 
ПОЛША BOPL20170321001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на специализирана индустриална LED лампа, подходяща за улично 
осветление и промишлена употреба търси дистрибутори. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eca053b4-ea3a-4aff-85d3-93e9990885c7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eca053b4-ea3a-4aff-85d3-93e9990885c7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c98d501-059e-4616-9925-18c91074028c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c98d501-059e-4616-9925-18c91074028c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d6319fd-1f69-4cf1-9ea8-cc069cc76e12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d6319fd-1f69-4cf1-9ea8-cc069cc76e12
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/75b449a1-3bc5-4818-bf9e-a92f762eed71
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/75b449a1-3bc5-4818-bf9e-a92f762eed71
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2125a304-291d-4dce-b45f-bf20374e4870
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2125a304-291d-4dce-b45f-bf20374e4870
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ff60b69-cac4-4690-84d6-baf067bb9b63
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ff60b69-cac4-4690-84d6-baf067bb9b63
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a508517-58ed-44c9-9444-ce9ec8b71332
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a508517-58ed-44c9-9444-ce9ec8b71332
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59972f8c-578d-49ab-b828-2d5a37902c96
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59972f8c-578d-49ab-b828-2d5a37902c96
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f8854a4-c787-4050-93dc-e932add3ffe8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f8854a4-c787-4050-93dc-e932add3ffe8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a99dae06-e0d1-4462-b35e-976b0900452a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a99dae06-e0d1-4462-b35e-976b0900452a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BOPL20170228001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на млечни продукти като сирене, натурално зърнено мляко, мляко, 
сметана, кефир, кисело мляко, мътеница, масло, мляко на прах, суроватка на прах, 
сладоледи и др., търси дистрибутори и производители заинтересовани да обработват 
полуготови продукти. 
 
ПОЛША BOPL20170314001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на американски боровинки от различни сортове като Чентиклиир, Дюк, 
Торо, Блукроп, Чандлър и Нелсън, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20170303002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на трансмисии, зъбни колела, червячни колела, шайби за зъбчати ремъци, 
предлага широка гама от металообработващи услуги в рамките на договори за 
подизпълнение. 
 
ПОЛША BOPL20170322001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на висококачествени мултифункционални бебешки колички и седалки за 
автомобили търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20170322002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производството по поръчка на дървени стелажи, рафтове, 
сгъваеми магарета за рязане, кутии, поставки за цветя и мебелни компоненти, търси 
партньори, които се интересуват от споразумения за производство. 
 
ПОЛША BOPL20170316001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на висококачествена бира от естествени съставки: малц, хмел, мая и 
вода, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20170111001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производството и сглобяването на електронни компоненти, 
предлага услугите си за подизпълнение.  
 
ПОЛША BOPL20170309004 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на висококачествени аксесоари за "офроуд" превозни средства търси 
дистрибутори.  
ПОЛША BOPL20170306001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на приложения за виртуална реалност търси фирми от модната индустрия, 
които желаят да приложат виртуална реалност към техните маркетингови решения.  
 
ПОЛША BOPL20170210005 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на обзавеждане за трапезария, спалня, кухня, баня, детска стая, хотелско 
и офис обзавеждане, както и бюра, бюфети, столове, огледала, легла, библиотеки, 
рафтове, маси за кафе и хранене, шкафове, гардероби и нощни шкафчета, чекмеджета, 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4340022-168e-4cc2-b23a-60b387614f82
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4340022-168e-4cc2-b23a-60b387614f82
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b5e8805-1732-484b-aafd-b144eac39486
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b5e8805-1732-484b-aafd-b144eac39486
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a283503-5341-4ab4-bd7e-c45b789adf51
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a283503-5341-4ab4-bd7e-c45b789adf51
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6de97326-fe65-4164-8c10-afa06a8c5825
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6de97326-fe65-4164-8c10-afa06a8c5825
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3af0df3-2023-402a-940e-da032caeaa47
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3af0df3-2023-402a-940e-da032caeaa47
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b1509378-29f4-4c28-8a7d-85230c429b7a
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b1509378-29f4-4c28-8a7d-85230c429b7a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc933030-283e-4e1e-b037-2b347903e826
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc933030-283e-4e1e-b037-2b347903e826
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/519aca70-9cb1-44ea-80a8-57b2313d7f57
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/519aca70-9cb1-44ea-80a8-57b2313d7f57
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0927732f-05da-496b-bcbf-ee3704ac6380
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0927732f-05da-496b-bcbf-ee3704ac6380
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eebe42b6-68fc-4927-99ed-8d9a86ce0c86
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eebe42b6-68fc-4927-99ed-8d9a86ce0c86
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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дисплеи, телевизионни апарати и т.н., търси дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20160629003 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектирането, производството и инсталирането на вътрешно-
логистично оборудване, предлага интегрирани решения, комбиниращи стандартни 
продукти с модулни компоненти. Компанията има огромно портфолио от решения, 
включително автоматизирани междинни системи за съхранение, системи за 
разпределение на опаковките, вертикални трансферни системи и конвейери. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20170314001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на генератори по спецификации на клиента, на фабрични цени, с 
гаранции за цялостното оборудване, резервни части и европейско качество, търси 
дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20170322001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на висококачествени, био сертифицирани сладко и сушени плодове търси 
дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20161229001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на високоефективни екологични стъклопакети за прозорци търси 
дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20170314001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Дистрибутор на продукти и монтажни възли за водоснабдителни и канализационни 
мрежи, търси производители, за да продават техните продукти в Румъния и съседните 
страни.  
 
РУМЪНИЯ BORO20170317002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител и проектант на къщи от дървесина, дървени прозорци и врати и 
дърводелска работа по поръчка, търси договори за подизпълнение. 
 
РУМЪНИЯ BORO20170310001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на изработени на машина и заварени метални сглобки, гумени части и 
стоманени платформи за железопътната индустрия, предлага големи заварени 
стоманени конструкции, метални елементи и гумени и метални части, произведени чрез 
технология за трансферно леене (материалът се излива в нагрята матрица) и търси 
договори за подизпълнение. 
 
РУМЪНИЯ BORO20161217002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производството на алуминиеви и медни кабели, като твърди така и гъвкави, предлага 
договори за подизпълнение. 
 
РУМЪНИЯ BORO20170314001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик и производител на уникална система за пастьоризирани яйца опаковани в 
уникална торбичка в кутия (разбити яйца, жълтици и белтъци), подходящи за 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/450d6ecf-2337-4a52-a252-01a13de4c846
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/450d6ecf-2337-4a52-a252-01a13de4c846
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55427308-3d4a-4852-8b33-650676a4eaff
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55427308-3d4a-4852-8b33-650676a4eaff
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0dbb802e-fbf4-4756-9c4e-ab8562a61941
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0dbb802e-fbf4-4756-9c4e-ab8562a61941
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2085c91-b74d-4126-b0b3-502efdcb08e7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2085c91-b74d-4126-b0b3-502efdcb08e7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bedb59a6-c302-4be0-a0c5-7211d0a6864b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bedb59a6-c302-4be0-a0c5-7211d0a6864b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d56a0fb-2b46-4783-8f8a-e55665376534
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d56a0fb-2b46-4783-8f8a-e55665376534
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a8cd0be-60e5-47e2-a087-340c7c537f9d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a8cd0be-60e5-47e2-a087-340c7c537f9d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a94a308-4950-47a5-875d-88279d968f9c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a94a308-4950-47a5-875d-88279d968f9c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84e6ed16-7911-40a0-8f61-4d486891c877
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84e6ed16-7911-40a0-8f61-4d486891c877
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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хотелиерството, ресторантьорството, кетъринга, хранително вкусовата промишленост, 
фитнеса, козметиката и медицината, търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20170309001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Дистрибутор на дрехи с големи складови помещения търси производители за да 
представя и продава техни продукти на Румънския пазар. 
 
РУМЪНИЯ BORO20170308001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, построила ферма за есетра през 2007 (есетрата достига зрялост през лятото на 
2017) и разширила дейността през 2014 чрез построяване на преработвателна фабрика за 
прясна и замразена риба, търси инвеститор, който да закупи бизнеса наведнъж или чрез 
постепенни инвестиции.  
 
 
РУСИЯ BORU20170331001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на електрически триони, електродвигатели, инструменти, резервни части 
и аксесоари за електрически триони, търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170327004 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на вихров индукционен нагревател търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170327003 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на газови бойлери търси дистрибутори.  
 
РУСИЯ BORU20170321002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на биологично активни добавки от трепанг, калмари и морски таралеж, 
които спомагат за подобряване на работата на имунната система, общото състояние, 
състоянието на косата, кожата и ноктите, търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170418001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Регионално бизнес списание, регистрирано в района на Свердловск, предлага 
публикуване на статии, новини и интервюта за популяризиране на продукти и услуги на 
фирми на пазара на региона на Урал. 
 
РУСИЯ BORU20170314001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на готови и полуготови храни от рибни и морски продукти търси 
дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170209002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на продукти за пране и почистване, като професионални автомобилни 
химикали, почистващи продукти, дезинфектанти за хранително-вкусовата промишленост 
и селското стопанство търси дистрибутори. 
 
СИНГАПУР BOSG20170417001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0201f9a3-6c80-4980-b506-5056cfcbb954
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0201f9a3-6c80-4980-b506-5056cfcbb954
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/123cc1dd-7e1b-42f3-b044-2d9654c700c0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/123cc1dd-7e1b-42f3-b044-2d9654c700c0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/270782cc-02de-4f36-81d6-9a1595694cd9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/270782cc-02de-4f36-81d6-9a1595694cd9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79fb3b3c-ce76-4468-beb0-35a8240f9c10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79fb3b3c-ce76-4468-beb0-35a8240f9c10
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/68ba5dfa-3663-4c9b-993b-cae821d31f56
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/68ba5dfa-3663-4c9b-993b-cae821d31f56
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f37ec1f-c4e0-40ee-82f6-d74e99b901d3
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f37ec1f-c4e0-40ee-82f6-d74e99b901d3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80152c65-428a-4460-bf59-2f1655be91dc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80152c65-428a-4460-bf59-2f1655be91dc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f4bcb29-114f-4ad1-82fe-17950e6ae544
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f4bcb29-114f-4ad1-82fe-17950e6ae544
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/367b2d7a-8bc9-40b3-921d-f40f1b4f0bdc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/367b2d7a-8bc9-40b3-921d-f40f1b4f0bdc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd039b46-b8b5-44de-8906-54a1cbc45c2b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd039b46-b8b5-44de-8906-54a1cbc45c2b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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Фирма, специализирана в пакетирането на продукти като сладкарски изделия, олио за 
готвене, смазочни материали, бои, лепила, разтворители и химикали за 
промишлеността, предлага услугите си за пакетиране на фирми от европейския пазар.  
 
СЛОВАКИЯ BOSK20170131001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик и производител на 3D принтери, търси дистрибутори, а също и инвеститори 
в своята технология и е в състояние да предложи своя опит и ноу-хау в 3D разработки и 
печат. 
 
СЛОВАКИЯ BRSK20170410002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Търговец на продукти за спортно хранене и фитнес оборудване, чрез своите електронни 
магазини директно до крайните потребители, търси производител на бутилки за вода от 
2.2 литра без BPA (Бисфенол А). 
 
СЛОВАКИЯ BRSK20170410001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Търговец на продукти за спортно хранене и фитнес оборудване, чрез своите електронни 
магазини, търси производители на течна креда (магнезиев карбонат + алкохол), която се 
използва за катерене, вдигане на тежести и гимнастика, за да се предотврати 
изпотяване на ръцете. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20170206001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Дистрибутор на изработени по поръчка въглеродни графитни продукти, търси клиенти. 
СЛОВЕНИЯ BOSI20170320002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на дизайнерски чанти за велосипеди от рециклирани вътрешни гуми, с 
различни форми и големина, подходящи за всякакъв вид велосипеди, с механизъм за 
затваряне от велкро или кожени каишки, търси дистрибутори. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20170301001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик и производител с опит в електронните иновации и компоненти за 
електрически автомобили и лодки, е произвел иновативен електрически пътен влак, 
който се състои от влекач и 3 вагона и търси дистрибутори. 
 
СЪРБИЯ BRRS20160518001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана във вноса, производството, опаковането и доставката на 
подправки и оборудване за обществено хранене, търси партньор за доставка на нови 
подправки и решения за готвене с подобрена/новаторска опаковка. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20170316001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на мебели търси партньори, дистрибутори и договори за подизпълнение.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20161011004 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител и търговец на стоманени профили и стоманени изделия като дълги, 
тръбни и плоски елементи, както и сурови материали, търси търговски агенти. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20170309001 Виж пълния текст Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5f390c6-849e-48c8-8bc5-dac9809a9608
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5f390c6-849e-48c8-8bc5-dac9809a9608
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e662353-a196-4b10-be9f-1735082a84d8
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e662353-a196-4b10-be9f-1735082a84d8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f7eceeb-6776-40c2-9698-2c2f0943bae0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f7eceeb-6776-40c2-9698-2c2f0943bae0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1afd215d-163f-4bbf-85b8-a242560a016b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1afd215d-163f-4bbf-85b8-a242560a016b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/101bb757-c3f8-4e4e-8099-153faa365ede
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/101bb757-c3f8-4e4e-8099-153faa365ede
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b628743-56bf-4f79-b465-104726244937
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b628743-56bf-4f79-b465-104726244937
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/789c480c-516d-4a23-9b81-43fc9dd60657
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/789c480c-516d-4a23-9b81-43fc9dd60657
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1a926ee-8107-435d-9363-90fa44437c10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1a926ee-8107-435d-9363-90fa44437c10
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9ad9228-4e30-4260-ba72-4b938b3f1695
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9ad9228-4e30-4260-ba72-4b938b3f1695
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82cd9a4c-f314-4a19-82fa-38799f36f93b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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(EN) 

Производител на автомобилни части посредством прецизна машинна обработка предлага 
услугите си за подизпълнение.  
 
ФИНЛАНДИЯ BOFI20161207001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на иновативна супер безопасна и лесна за използване отдалечена връзка с 
интернет търси дистрибутори.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20170331001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Дистрибутор на органични напитки, търси производители, продавачи и дистрибутори на 
здравословни, органични закуски (растителни и плодови чипсове, сурови шоколадови 
блокчета, плодови барове), за да разпространява техните продукти във Франция. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20170403001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Търговец на дребно с лодки и морски съоръжения търси производител на велосипеди, 
който може да достави сгъваеми и/или електрически велосипеди със собствена марка 
(производител на оригинално оборудване) по договор за производство. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20170418001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Търговец на хранителни продукти търси производители на месо, сирене, деликатеси и 
вино за да разпространява продуктите им на френския пазар. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170320002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Производител на специализирана парфюмерия (творчески и висококачествени 
продукти), произведени от ексклузивни материали с висока концентрация, които не се 
продават във вериги за парфюмерия, а само в бутикови парфюмерии, търси 
дистрибутори. 
 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170310002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в управлението на природните ресурси и енергоспестяването, е 
разработила водоустойчива колонка за душ, която позволява значително спестяване на 
вода и пари, търси производител. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170314003 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Фирма, специализирана в подпомагане на управлението на проекти (процес, 
разработване на инструменти, последващи действия), търси партньори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170314002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик и производител на електромагнитни сензори и пасивни компоненти за 
преобразуватели, е разработил ново поколение токови трансформатори с разделен ток и 
диференциални сензори с подобрена инсталация, точност и висока чувствителност при 
ниско ниво и ниска честота, търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170314001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4225f10a-ac4a-4dcc-bd0d-04c23d38f181
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4225f10a-ac4a-4dcc-bd0d-04c23d38f181
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c52403a-f6df-41e4-8826-4a284d2b5fdd
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c52403a-f6df-41e4-8826-4a284d2b5fdd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c68f28e-34e9-4ab1-9ad4-c4703f0685ac
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c68f28e-34e9-4ab1-9ad4-c4703f0685ac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b23b244-825f-4313-aca7-972a3d99e53d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b23b244-825f-4313-aca7-972a3d99e53d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8875bc6-ddb9-45ff-b521-56ca75a2e502
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8875bc6-ddb9-45ff-b521-56ca75a2e502
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51253c37-d728-4497-9a6c-cc8f65bf96da
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51253c37-d728-4497-9a6c-cc8f65bf96da
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/355790b4-ca32-49fc-9e15-cfef639798cb
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/355790b4-ca32-49fc-9e15-cfef639798cb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54b36bb3-99e5-4c78-8f2e-5f6d3b50e63c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54b36bb3-99e5-4c78-8f2e-5f6d3b50e63c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f81b9088-e4d6-4b16-8444-833fdeb5b6ff
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f81b9088-e4d6-4b16-8444-833fdeb5b6ff
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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Разработчик и производител на растителни багрила и танини за различни индустриални 
приложения, предлага решения, съобразени с техническите и екологичните нужди на 
партньорите. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170313001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Дизайнер на европейска марка дрехи и аксесоари търси ексклузивен производител и 
дистрибутор по силата на лицензионно споразумение. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170228001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на иновативни кошове за боклук с интуитивна индикация, която оптимизира 
сортирането на боклука, като по този начин помага на рециклирането и спестява време и 
пари, търси лицензианти за споразумения по производство и дистрибуция. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170301001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на уникален домашен термостат, който регулира температурата без човешка 
намеса, като я променя според това на какво разстояние от вкъщи са мобилните 
телефони на живущите, търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20161031001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Бързоразвиваща се агенция за онлайн репутация, която е разработила лесен за употреба 
онлайн инструмент, който позволява на физически лица и компании да наблюдават и 
защитават своята онлайн репутация, търси дистрибутори. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20170418001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на платформа за следене на транспортни доставки, които е приложим за 
доставчици, брокери и превозвачи в управлението на основната си дейност, търси 
дистрибутори. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20170414002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на система за спестяване на пространство, комбинираща биофилтър и 
филтър за засмукване, която осигурява биологично третиране на миризми на газове като 
амоняк (NH3), сероводород (H2S), летливи органични съединения (VOC), въглеводороди 
и др., и това екологично решение за контрол на миризмата не използва никакви 
химикали, търси дистрибутори. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20170131001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на платформа за обмен на медицински изображения и обмен на съобщения, 
която позволява на болниците да споделят изображения безопасно и лесно, търси 
дистрибутори. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20170413002 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Дистрибутор на продукти за лична хигиена търси производители, които могат да 
произвеждат и опаковат хранителни добавки без търговска марка, за разпространение в 
аптеки и супермаркети. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20170406001 Виж пълния текст Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/734748d2-e61c-4738-9188-3eaf9d91fb76
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/734748d2-e61c-4738-9188-3eaf9d91fb76
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e59dfc94-8c8f-4687-a68c-f229f4a35d20
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e59dfc94-8c8f-4687-a68c-f229f4a35d20
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4648af6-ddf5-478a-a622-83bb2e3b29b7
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4648af6-ddf5-478a-a622-83bb2e3b29b7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2202f7e9-a9c9-4453-8ec2-a1c3b061387f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2202f7e9-a9c9-4453-8ec2-a1c3b061387f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/732c1f93-cbd1-45e9-a339-c669b78ee02b
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/732c1f93-cbd1-45e9-a339-c669b78ee02b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a9001ef-9086-47d6-8f7e-db73c4a2403c
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a9001ef-9086-47d6-8f7e-db73c4a2403c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c14954a5-fdb3-44c7-a6c1-079127c90bab
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c14954a5-fdb3-44c7-a6c1-079127c90bab
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bde4dbc3-a5f7-46e8-b2ed-e68f42a8a40e
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bde4dbc3-a5f7-46e8-b2ed-e68f42a8a40e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aeb78ed1-81a2-4ad6-b36c-2cc2c8a07104
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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(EN) 

Дистрибутор на хранителни продукти, търси производители на месо, сирене, деликатеси 
и вино. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20170328001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на иновативна щипка за закрепване на бебешки пелени (покривало) към 
бебешката количка търси дистрибутори. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20170314001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик на иновативна технология за доставка и получаване на поща, която се 
състои от специална кутия, в която пакетите могат да се поставят без ключ, а 
получаването им е само от оторизирани лица, търси дистрибутори. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20170413001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Онлайн и офлайн дистрибутор на продукти за лична хигиена, търси партньори, които 
могат да произвеждат и опаковат органични тампони без търговска марка, за 
разпространение в аптеки и супермаркети. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20170328001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Дизайнер и производител на дамски чанти и дрехи от иновативни материали търси нов 
производител на дамските си чанти, който да използва лазер за рязане на материалите. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20170421001 Виж пълния текст 

(EN) 

Поискай адреса 

Разработчик и производител на висококачествена бира, вдъхновена от сезона, местните 
вкусове и северняшкия дух, с разнообразна гама: от индийско светло пиво до адаптации 
от диви дрожди като "Госе" или "Ламбик", търси пивоварна производител. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a362533-4729-492b-bf05-562ab5e72cf6
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a362533-4729-492b-bf05-562ab5e72cf6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd9a284d-9cf1-4275-9c04-ea13eafea787
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd9a284d-9cf1-4275-9c04-ea13eafea787
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c637b109-485d-4d27-ae38-c1b484901c4f
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c637b109-485d-4d27-ae38-c1b484901c4f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e773a12e-4a16-4dce-a236-88a18d05ca21
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e773a12e-4a16-4dce-a236-88a18d05ca21
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47fd3f57-7ed5-4bdc-8a29-59771f241958
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47fd3f57-7ed5-4bdc-8a29-59771f241958
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

