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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190521001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дизайнер на детска касичка за пари предлага възлагане на нейното производство.  
 
БЕЛГИЯ BOBE20190503001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на белгийски шоколад търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190611001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на леки и здрави опаковки за съхраняване и транспортиране на 
акустични продукти. Опаковките трябва да бъдат от еко материал, различен от пластмаса.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190606001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси подизпълнител за производството на разпределителни уреди, измервателни и 
контролни компоненти.   
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190227002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на медицински изделия търси нови доставчици на медицински продукти, 
приложими за различни видове диагностика в болници и клиники. 
 
ИСПАНИЯ BRES20190527001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в продажба на натурална и био козметика, еко продукти за лична 
хигиена и натурални хранителни добавки, търси производители на био козметика, натурална 
лечебна козметика и хранителни добавки със сертификат за био или натурално производство. 
 
ИСПАНИЯ BOES20190528001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на оборудване за фитнес и центрове за релакс, търси дистрибутори и търговски 
агенти.  
 
ИЗРАЕЛ BOIL20190520001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма предлага гурме и здравословни хранителни продукти. Търси дистрибутори и търговски 
представители за продажба на един от продуктите си - силан (натурален сироп от фурми, който 
се използва като здравословен заместител на захарта). 
ПОЛША BRPL20190606001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на резервни части за автомобили търси доставчици.  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/020ada69-c705-42e8-8822-39cfdd14e962
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd65379f-0970-4be7-8a32-5be35338dde7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cdad5eb6-38e9-4d06-92e3-4b3d8901b921
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a55a513d-2b1f-4970-af0d-1eda204ef17e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed135106-2ec2-4cf0-b5d9-7310a80a7f3a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d91cb00-d041-448e-9425-135955851a42
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f44f6f87-c027-4c18-be77-51c7e98ed5ec
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32db3d82-1e57-42a8-837d-1b299549309b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e3fef12-a9fc-419e-b853-40dc5d62b43c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20190510001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на книжни и картонени кутии с високо качество, които не съдържат киселини и са 
предназначени специално за съхранение на дългосрочни документи, търси нови доставчици на 
хартия, произведена изцяло от целулоза от памук.  
 

ПОЛША BRPL20190610001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на вентилационни и климатични системи предлага услугите си като дистрибутор и 
представител на производители и доставчици на вентилационни и климатични системи: 
вентилационни инсталации, вентилатори, нагреватели, вентилаторни конвертори и охладители.  

ПОЛША BOPL20190604001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производството на специална бира, търси дистрибутори и търговски 
агенти. 
 
ПОЛША BOPL20190605001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дамски спортни облекла търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20190515001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на уникални аксесоари за облекло и текстил търси доставчици на копринени 
тъкани. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20190607001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на козметика търси доставчици на стъклени съдове за козметика от кафяво стъкло 
в следните размери: 20 мл, 30 мл, 50 мл и 120 мл. 
 

ФРАНЦИЯ BOFR20190412001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване и производство на органични  продукти за растителна 
защита в земеделието, търси дистрибутори за новия си био продукт, предназначен за 
унищожаване на плевели. Продуктът има био сертификат ECOCERT. 
  
ФРАНЦИЯ BRFR20190613001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на стъклени съдове за твърди и течни хранителни продукти търси нови доставчици 
на стъклени буркани и бутилки с усукани капачки. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20190610001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дамски продукти за лична хигиена търси дистрибутори. 
 
ШВЕЦИЯ BOSE20190225001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на детски играчки за деца на възраст над 4 години търси дистрибутори.  
    

ШВЕЦИЯ BOSE20190604001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на работни обувки търси дистрибутори.  
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa677e12-4fb2-455b-925a-43dced85fa61
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d9c1853-d020-4d4d-b427-6b30b9d4f0d0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb9ee7a7-a363-4374-9697-0743dbeb13bd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de0771bc-4a91-485e-9b33-151333137f92
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7b9365d-6241-4cb8-8d4d-4f403a23c9ed
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/adc81afe-bfc3-4238-905a-dc5e645e4bbd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e384b8b1-950d-41db-a8b3-76c870b58eb2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dadc67a2-ea79-429c-8b8a-644245652b5e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3023ab9b-a3e4-4e70-ad6a-5a1c773372d1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08f42bb1-7905-41fe-8720-31d19b06064c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d2dc6728-d268-4ade-9d42-cd9c6f842e37
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

