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АРМЕНИЯ BOAM20190604002 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Производител на сушени плодове търси нови клиенти, дистрибутори и търговци на едро. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20190625001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Производител на натурални и био билкови чайове търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190621001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Фирма търси подизпълнители за възлагане на висок клас вътрешни довършителни работи - 
подови настилки, облицовки, отопление, климатични и санитарни инсталации, интериорно 
обзавеждане с дърво и метал. 
 
ДАНИЯ BRDK20190708001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Дизайнер на каишки за кучета от памук и найлон търси производители, на които да възложи 
производството им.  
 
СИНГАПУР BOSG20190114001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Фирма, специализирана в 3D принтиране, търси бизнес партньори, които се нуждаят от цялостен 
подход към 3D отпечатване (проектиране, разработване и производство на крайния прототип – 
модел или продукт). Партньорът може да бъде от всяка сфера – медицинска техника, 
автомобилостроене, промишлено оборудване и др. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20190701001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Производител на картонени опаковъчни продукти, търси нови клиенти и търговски 
представители. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20190612001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 
Производител на сушени плодове и зеленчуци търси дистрибутори и търговски агенти. 

 
УКРАЙНА BOUA20190622001 Виж пълния текст (EN)               Поискай адреса 

Производител на селскостопански машини търси дистрибутори на селскостопанска техника. 
 
УКРАЙНА BOUA20190305002 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Фирма, специализирана в износ на сушени лечебни билки и плодове, търси дистрибутори и 
търговци на едро. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 12 / дата: 15.07.2019 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af68dc00-a16c-4659-8c5c-2e8e604aeccf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a28b1839-bb4e-4b43-b8e6-17f94b74b867
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aed08702-a53e-4e44-8d9a-9e2fd6826818
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b57d34ef-6a23-4f7d-a4f9-55433b607891
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/072518e6-3e99-4af9-93d7-f2fdaff04d4f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4c32c62-6e6a-4d5e-97e0-4ae29fb665a8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a0709a0-4d74-464b-bdae-dfa9e89bc949
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d55164a-0c09-48e8-a548-d1fea60e41bf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db4c75af-1609-4a24-bf55-dffba0e115e0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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УНГАРИЯ BOHU20190520001 Виж пълния текст (EN)               Поискай адреса 

Производител на фитнес и уелнес продукти, оборудване и аксесоари търси дистрибутори и 
търговски представители. 
 
УНГАРИЯ BOHU20190530001 Виж пълния текст (EN)               Поискай адреса 

Производител медицински изделия, оборудване и аксесоари търси търговски посредници. 
 

ФИНЛАНДИЯ BOFI20190626001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Производител на лек, тънък и здрав шперплат търси бизнес партньори с иновативни идеи за 
неговото приложение. Фирмата има капацитет за производство на големи количества при 
сключване на договор за възлагане на производство.  
 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5be09107-20a4-4daa-b47a-aba746e52ece
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7493f29c-230f-453e-9553-86d06af7b9ed
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fdf88f0f-3ceb-4315-ac3f-4b417a32a32b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

