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АВСТРИЯ BRAT20190409001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на качествени хранителни продукти за домашни 
любимци, на екологично чисти продукти за домакинството и бебешки продукти, за да ги 
предлага на австрийския и на немския пазар.  
 
БЕЛГИЯ BRBE20180823001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на промишлени бои и покрития търси производители със сходна дейност, с цел да 
създаде съвместно предприятие в други страни. България е една от най-предпочитаните страни.    
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190325001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на иновативни медицински изделия за еднократна употреба, 
приложими при гинекологични и урологични проблеми.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190320001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси подизпълнители, специализирани в разработване на електрически, санитарни и 
отоплителни инсталации 
 
ДАНИЯ BRDK20190206001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на стоманени вентилатори за промишлени вентилационни системи. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20190312001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на аерозолни спрей продукти и пълнене на течности за 
домакинствата, за автосервизи и за производствени предприятия, търси  дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BRES20190404001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в адаптиране и производство на устройства за контрол на достъпа в 
хотели и обществени сгради, търси нови клиенти.  
 
ПОЛША BRPL20190107001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор с утвърдени позиции на полския  пазар търси производители на промишлените 
химикали - натриев хипохлорит, химикали за контрол на мириса, биоциди, пеногасители и 
гликоли.   
 

РУМЪНИЯ BRRO20181128001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в рециклиране на електронни отпадъци, търси доставчици на  смесен 
скрап от компютри и мобилни телефони. 

 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 07 / дата: 23.04.2019 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7a4fd96-ef2c-4343-b4e3-355c4526ec31
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34ce6b1b-b3e7-4e57-a066-d385c27dee08
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f7e0586-2961-4703-8a89-4c6509d2a2f2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5a61872-58a3-423d-b62a-35d2883bb659
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04d07537-1ccc-4988-ad0c-1355a348edc5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a39663c-e815-4e2f-bb77-4415a3f03295
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ceac3b9-5367-4ba3-85ef-311c8c75666a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a176e78f-a312-4058-8e99-1add5d3f0330
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/767dcd6a-5cea-4532-b7e8-5c3cf1699fe9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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РУМЪНИЯ BRRO20181114001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на материали и оборудване за електрически инсталации на жилищни и 
промишлени сгради търси производители на електрически материали, оборудване и 
осветителни решения. 
 

РУМЪНИЯ BRRO20190321001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на играчки от дърво и други естествени материали, предназначени за бебета и 
деца на възраст от 1 до 10 години, търси производители на образователни играчки от качествени 
безвредни материали, за да разшири портфолиото си от предлагани продукти на вече създадени 
и утвърдени пазари.  
 

СЛОВЕНИЯ BRSI20181220005 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия на едро на селскостопанска техника и оборудване, търси 
производители на нагревателни кабели. 
 

ФИНЛАНДИЯ BRFI20180516001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на зимни и спортни обувки търси производители на обувки, на които да възложи 
производството на горната част на обувките.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180601001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Холандска фирма търси сертифицирани, екологично и експортно ориентирани производители на 
облекло със собствена търговска марка. 
 

ШВЕЦИЯ BRSE20190410001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на модерна технология, предназначена за авиокомпании, търси производители 
на тежки заварени, обработени стоманени конструкции и на сгъваеми тънки стоманени 
конструкции.  
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc5e1837-2405-4315-a34c-0f6db2dc6f5f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/264a8997-0806-44f3-bd41-2dbf85012d51
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a302634-7928-431b-b119-4c5a8cd185b9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a48913f-029b-4340-8a53-10b935b2f3aa
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48e39e62-c3d8-45df-a223-7929a1bfa7db
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ff94bd2-9750-4189-9c8e-2047fb250765
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

