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АРМЕНИЯ BOAM20190426001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дамски чанти и други продукти от еко кожа търси търговски посредници и 
приема поръчки за производство по зададени от възложителя параметри. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20190501001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на луксозни хартиени продукти, изработени от 100% бамбук, търси дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20171006001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в бързи и икономични висококачествени печатни услуги на широка гама 
от печатни продукти, търси нови клиенти. 
 
ИЗРАЕЛ BRIL20190430001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор на електронни компоненти за производствени системи в различни сектори търси 
нови доставчици и производители на електронни системи, задни платки, автоматизирани и 
електромеханични съединители, кварцови продукти, вградени решения и печатни платки. 
 
ИСПАНИЯ BOES20190409003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на фотоволтаични системи и слънчеви тракери търси дистрибутори и търговски 
агенти.  
 
ПОЛША BOPL20190305001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в доставка на висококачествени тренировъчни конструкции и 
допълващо метално оборудване за спортни зали, клиники за рехабилитация, хотели и СПА 
центрове, търси дистрибутори и нови клиенти. 
 
ПОЛША BOPL20190201003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайн и производство на продукти за обяд на деца ( чанти и кутии за 
обяд, дървени прибори за хранене, мокри кърпички), търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20190416001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на многослойни дъски, дъбов паркет и шеврон търси производители на дъбов 
ламел с цел възлагане на производство със специфични параметри.  
 
ПОЛША BOPL20190425003 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на порцеланови съдове с най-високо качество (цвят - бял и слонова кост) търси 
дистрибутори. 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 08 / дата: 07.05.2019 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81afd72b-5b4b-47ab-9a45-dbdab772dd6a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48afc2b4-7692-4fb2-b755-2a2b7327c31c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ac66ce1-4e21-40b3-9d82-0f512c44c75a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bdb351f-4cba-4feb-80f5-fe8cd6499598
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/31453506-d773-49fb-8032-edae48fe31a6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aa6e83a-c5ca-43a2-a4b4-bf415edc6bc5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2db3076d-df6f-41a8-a7b8-9267f4b898f8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f6b82f8-04de-45cc-ad50-c128c4463a12
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c9df95a-3b33-40d3-9439-a418dce24368
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОРТУГАЛИЯ BOPT20190430003 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на бански костюми за отблъскване на насекоми търси дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20190422001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на сушени плодове и зеленчуци търси дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20190401001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана във внос, проектиране и инсталиране на различни видове перголи, 
стъклени заграждения, термообработени и WPC дървени настилки, мебели за тераси, системи за 
засенчване и др., приложими за всякакъв вид сгради, търси нови производители и дистрибутори 
на горепосочените продукти. 
 

РУМЪНИЯ BRRO20190408001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на текстилни изделия за дома, изработени ръчно от памук и коноп (покривки за 
маси, завеси, покривала за легла, декоративни калъфки за възглавници и др.) търси 
производители на висококачествена, тънка конопена прежда с естествен цвят  (неизбелена). 
 

РУМЪНИЯ BORO20180227003 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на ергономични бебешки слингове, изработени от органични материи и със 
собствен красив дизайн, търси дистрибутори и търговски агенти. 
 

СЛОВЕНИЯ BOSI20190111001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на различни видове резервни части за автомобилната индустрия и 
промишлеността търси дистрибутори и търговски представители. Фирмата е специализирана в 
производство на накрайници на шпилки, аксиални шарнирни накрайници, стабилизатори, 
кормилни щанги за камиони, автобуси, трактори, мотокари и работни машини, вакуумни 
регулатори за нуждите на вакуумната промишленост и др. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20190502001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на паркет от дърво търси производител на огнеупорен продукт за превантивно 
третиране на дървен паркет.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20190408001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Туристическа агенция предлага франчайзинг и ползване специализиран софтуер за  резервации, 
предназначен за собствениците на ваканционни имоти. 
 

ЯПОНИЯ BOJP20180503001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на ексклузивни луксозни парфюми търси дистрибутори и търговски 
представители.  
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40acdb54-c6f3-4bfc-8e52-0e78dc4b4623
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b06d134-22fd-425c-9969-b12b9dd70f8d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f191cc38-18c7-48fe-8de3-d8e598500f09
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a038187-27ee-4f0d-b285-469f97df085b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6227a66-9bed-43cf-abc4-0f6d06ebb476
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/699be6b1-bdc6-4d68-a02c-1779b4e21d1e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c6db556-74b6-49c4-85ef-e5caf01cc7fc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef78c00b-3c4b-4f2a-861d-af12c222e297
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c7e3011-8dfa-4827-af11-3e0970d46733
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

