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ГЕРМАНИЯ BODE20181221001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на мъжки кожени чанти, портфейли и други кожени изделия търси дистрибутори. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20180410001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в измерване на инфрачервена и лазерната оптика и 3D безконтактни 
измервания, търси нови клиенти. 
 
ИСПАНИЯ BRES20190318001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство и продажба на медицински изделия, които подобряват 
комфорта на живот на инвалидите, търси производители на механични и електрически 
инвалидни колички. 
 

ИТАЛИЯ BRIT20190301001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител, на когото да възложи производството на иновативен чадър. 
Производителят трябва да има опит в производство на пластмасови изделия.  
 
КИПЪР BRCY20190226001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма, специализирана в дистрибуторска дейност на стоки за дома и за хотели, търси 
доставчици на нови стоки. Фирмата също търси потенциален партньор с конкретен бизнес 
проект за създаване на съвместно предприятие. 
 
ЛЮКСЕМБУРГ BRLU20190221001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в създаване на иновативни опаковки за различни видове снакс, търси 
специализирани фирми в опаковане и печат, на които да възложи част от производството.  

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15388025-abbe-4e8c-bbc2-173713109fe5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3f05abc-24d3-49b5-b6e1-37095dc66300
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f069568-78ab-4c55-a583-a454494982f9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81997e05-eecd-4fc0-8c4e-583251a2add7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee2e9f14-81f3-4c5d-8eb8-e8ba4860e65f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cf9f0f1-9939-4530-a114-258f9d64d321
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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НОРВЕГИЯ BRNO20190225001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси производител, специализиран в обработка и производство на изделия от 
неръждаема стомана, заваряване, електролитно полиране, водно рязане, лазерно рязане, 
механична обработка и монтаж с цел възлагане на производствени дейности. 
 
ПОЛША BRPL20190311001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Дистрибутор на мебели търси производители на маси, столове и други мебели за дома.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20190301002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор на строителни материали, стоманени тръби, комини и продукти за топлинни и 
санитарни инсталации, търси производители на вентилационни решетки, за да разшири 
портфолиото си от предлагани продукти. 
 

РУМЪНИЯ BRRO20180227001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на метални мрежи търси доставчици на поцинкована тел. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20181219001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия с пестициди и торове за земеделието, търси нови доставчици 
на този вид продукти, за да разшири портфолиото си.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20180131003 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Езиков център търси партньори, специализирани в организиране на международни летни 
езикови учебни програми. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20190301002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор на детски играчки търси нови производители на играчки, за да разшири 
портфолиото си.  
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20190301001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на машини за градинарство, за земеделски и горски 
стопанства.  
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20190228001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси производители на качествени пластмасови изделия. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20190215001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси производители на кожени чанти с цел възлагане на производството на мъжки  
кожени чанти с много високо качество.  
  
ЯПОНИЯ BRJP20190214001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси 3D технология за печат на строителни конструкции. 
    
 

 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6297a06f-7b44-4829-89ed-6d4987b06fea
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d864b45-5b64-4dd8-8ed0-e7990e416b27
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/adb9f5b8-21a4-41fe-94f9-34b44ce1d927
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/411d5935-4436-4eee-b879-2934ba5b0697
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a37da63-c5a2-406f-9c99-58984782a350
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0363240-6601-4a22-8795-2bacfb5900cf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfb53c9b-28b8-4136-9b29-3f37b54b2db0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef0be7ae-073d-4c07-85d3-53ccfb638974
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6836540c-42f1-4f33-80cf-bacda82b41be
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cff786fd-9396-4d26-8aa6-72336925c0af
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2158b49a-f245-4036-b16a-62e220683576
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

