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ГЕРМАНИЯ BRDE20190305001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибуторска фирма търси производители на различни видове пяна и нетъкан текстил, 
приложими в мебелната промишленост и в производството на матраци. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180308001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска агенция търси производители на медни кабели.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190304001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма предлага широк спектър от методи, продукти и експертиза в областта на предклиничната 
оценка на твърди орални лекарствени форми и перорални лекарства, включително 
биомолекули, антитела и ензими. Компанията търси лаборатории, специализирани в ензимни 
анализи и услуги за определяне на биологични маркери и избрани протеини от човешки 
биологични материали, с цел осъществяване на съвместни бизнес и експертни дейности.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20190304001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма предлага иновативни изкуствени камъни, приложими за декорация в строителството. 
Фирмата търси търговски представители.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20190308001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на мармалади, сладкиши и продукти от мед, търси дистрибутори. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20180719001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на висококачествени пластмасови профили, решетки и други продукти, подсилени 
със стъклени влакна, подходящи за животновъдна дейност и корозивни среди, като морска вода, 
химикали и влага, търси дистрибутори и търговски представители.  
 
ИСПАНИЯ BRES20170609001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в доставки, монтаж и ремонт на електроника за управление на яхти и 
лодки, търси нови продукти и електронни системи за управление на яхти и лодки, с цел 
предлагане на испанския пазар.                                                                                                                                                                                               
  
КАТАР BRQA20190312001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител и износител на промишлени болтове, гайки и шайби търси производител на  
допълващи продукти от сплав и неръждаема стомана. 
 

КОРЕЯ BOKR20181105006 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на иновативни ортопедични медицински продукти търси дистрибутори.  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57e32cf5-4563-481b-aa2d-74dabcb6cbe9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ca7c4d9-6c2e-46f3-a4c9-49765f45bf3e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fbe7914d-899f-474a-a4ab-2f8e781b90a6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff5fcd79-7ed2-493e-a6d9-38e8fe942775
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8af72bea-9405-4626-8d09-40cf1c40d3a2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f505341-512b-4653-8333-21bf080a2465
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d55cf6c2-0b97-416b-9972-814f175a0dfc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/383d9e9d-69b5-4972-bdec-3538588d385b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37cd3b8d-8707-47a4-a5ea-2223b1d06d29
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BOPL20190314002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на строителна керамика и напълно органични глинени продукти търси 
дистрибутори. 
 

ПОРТУГАЛИЯ BOPT20190228001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на малки сглобяеми къща търси търговски представители. Вътрешната и външната 
облицовка е от корк, който е екологично чист материал с топло- и звукоизолационни качества. 
Основните конструкции са от дърво.  

РУМЪНИЯ BORO20181221001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на сушени плодове търси дистрибутори.  
 

РУМЪНИЯ BRRO20190207001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на козметика търси производители на опаковки за кремове за лице.  
 

СИНГАПУР BOSG20190304001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма разработва и предлага модерни цифрови решения за гласова комуникация, специално 
предназначени за промишлени (работни) и развлекателни (спортни) дейности, с несравнима 
яснота в комуникацията, работа със свободни ръце и лекота на използване, на достъпни цени в 
полза на работодателите и работниците. Фирмата търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 

СЛОВЕНИЯ BOSI20190311001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на иновативна стенна система за сглобяеми къщи на базата на SIP панели търси 
търговски представители.  
 

ФРАНЦИЯ BOFR20181009002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на течни листни торове, произведени от морски водорасли и микроелементи, 
търси търговски представители и дистрибутори. Фирмата предлага също разработване на нови 
формули за нови продукти, които да се произвеждат под марката на търговеца. 
 

 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3595be33-fa1b-4b52-8bb0-7c1cdf8703ca
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ec725d4-7afb-420f-9a6a-f10b28f53351
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ec420c9-20c2-47c2-acb4-29439dfd5f77
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f8335e1-8981-4147-a46a-09242b11651b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e4e783fe-63dc-4445-b10b-039ac92a096e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12fe9907-4900-4ee5-812a-0b8437df3b73
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f55cda58-969f-4ad3-a863-a93602915d19
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

