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АРМЕНИЯ BRAM20180504001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на хранителни продукти търси производители и доставчици на замразено месо 
(говеждо, свинско, птиче), тестени изделия и зърнени продукти. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190503001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на шумоизолиращи бариери със зелена растителност търси търговски 
представители и фирми, на които да възложи монтажната дейност.   
 
ИСПАНИЯ BRES20190517001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в автоматично почистване на кораби, търси производител, на който да 
възложи производството на специфичен безчетков безмоторен изпреварващ двигател за 
постоянен ток, който да се интегрира в робот за подводно почистване на корабни корпуси. 
 
ИСПАНИЯ BRES20190513001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на испанския пазар търси производители на здравословни, натурални и био храни, 
като закуски без алерген, барове, пръчици, вафли, тестени изделия без глутен, без лактоза, без 
добавена захар и консерванти.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20190520001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване на сензори, предлага ново поколение инерционен 
сензор, който осигурява информация за точно движение, скорост, ускорение и ъглово въртене. 
Може да се прилага в секторите: интелигентно земеделие, автоматизация, дронове, системи за 
наблюдение на възобновяеми енергийни източници и други. Фирмата търси дистрибутори и 
търговски представители. 
 
КОРЕЯ BOKR20181105002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на малък преносим уред за масаж, който подобрява кръвообръщението, търси 
дистрибутори и търговски представители.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20190424002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на машини и компоненти за машини от неръждаема стомана и алуминий 
предлага своите производствени услуги. 
 
ПОЛША BOPL2019052000 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в обработка на перушина от птици и производство на продукти от гъши 
и патешки пух (възглавници, спални завивки, спални чували и др.) търси възложители на поръчки 
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- фирми от мебелната промишленост, хотели, дистрибутори на хотелско оборудване и други 
заинтересовани търговски фирми.   
 

ПОЛША BOPL20190520002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Полски дизайнер на дамско официално облекло търси търговски агенти, търговци на едро и 
други търговски фирми, специализирани в продажба на официално облекло.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20190226001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана във внос, дистрибуция и търговия на книги и офис консумативи, търси 
нови доставчици.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20190226002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Вносител и дистрибутор на свежи и сушени плодове търси доставчици.  
 

СЛОВЕНИЯ BOSI20190514001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на автоматизирани диспенсери за питейна вода, търси 
търговски агенти и дистрибутори. 
  
УКРАЙНА BOUA20181230002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на бетонобъркачки и инсталации за строителни фирми търси търговски агенти и 
търговски представители.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20190425001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на оборудване за осигуряване на висока защита от кражба на мотоциклети, 
скутери и велосипеди търси дистрибутори. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20190510002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на висококачествени дизайнерски мебели за домашни любимци търси 
дистрибутори и търговски агенти.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20190506001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в цифрово печатане на всякакъв вид текстилни тъкани, търси 
възложители на поръчки по зададени от клиента параметри и дизайн. Фирмата предлага също 
огромно разнообразие от свои дизайнерски решения.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20190416001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на декоративни аксесоари търси доставчици на лек и непрозрачен, екологичен 
или рециклиран пластмасов материал. 
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