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АРМЕНИЯ BOAM20190610001                  Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на сушени зеленчуци и подправки търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190801001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на ортопедични устройства търси производители, специализирани в 
инжекционно формоване, с възможност за производство на големи партиди. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190806001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Инженерингова фирма търси производител с капацитет и експертиза за възлагане на 
производството на иновативни слънчеви тракери за фотоволтаични панели и централи.   
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190729002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на натурална козметична линия с лупинов пептид за чувствителна кожа търси 
търговски агенти и дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180712002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 
Производител на растителни масла търси производители на маслодайни семена и ядки.  

 
ИТАЛИЯ BRIT20180606001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на електрически, електронни и електромеханични компоненти търси нови 
доставчици. 
 
ПОЛША BOPL20190722003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в организиране на лагери за деца, тийнейджъри и семейства, търси 
туристически агенции за сключване на споразумение за съвместна дейност.  
 
ПОЛША BOPL20190726002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на натурална и органична козметика търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BRPL20190808003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Вносител на вино и храни търси доставчици на вино. 
 
ПОЛША BOPL20190723001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на иновативни електронни смарт часовници търси дистрибутори. 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/160e5ff7-0013-4eaa-8b4c-3182953516d1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9eff30a0-7667-48b1-8d3c-d96ef0823d6d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/642e9a24-466a-4e4b-8988-3eea4e82758c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1cd03b9-e7ce-415a-ab83-7f365a097205
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93c7ef6b-c1c4-4684-aad4-6a53759ad6a9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0294b97-88a1-41ec-9830-7ad57b604d10
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54b8b6b5-36d2-4931-93c7-d09afab3ddb5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e79dda3-cbce-4106-b757-dad7d8c6c520
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c226a7b9-e4e0-4db2-b042-b690c22543cb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62f7f353-e2f5-45c1-8069-a8de87bb7786
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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РУМЪНИЯ BRRO20190704001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия със селскостопански машини и оборудване, търси 
производители на селскостопански мрежи за опаковане и съхранение на различни видове 
селскостопански продукти.  
 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ BRMK20171115001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на сладкарски изделия търси доставчици на суровини.  
 
УНГАРИЯ BOHU20190501002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговска дейност с органични продукти за грижа за косата, търси 
търговски агенти и дистрибутори. 
 

ЯПОНИЯ BOJP20190605001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 
Производител на био сертифициран чай търси търговски агенти и дистрибутори.  

 
 
 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/daf956bb-7b4a-446f-ad1a-c553d39ac97d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/400e6a8d-21c7-448c-b561-4572bd89ec69
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/112651a9-54ac-4fd4-b893-fd529f0335bf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/503043e5-6411-49cc-bdca-0b2011787816
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

