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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190404001 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Производител на печатни електронни платки търси фирма, на която да възложи изработка и 
монтаж на електронни вериги (PCB), използвайки техники за повърхностно монтиране и 
отваряне.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190813001 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Издател на онлайн игри търси разработчици на игри, които биха искали да ги публикуват в 
платформата на компанията, в която се предлагат повече от 30 безплатни мултиплейър онлайн 
игри (MMOG).   
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190806002 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Фирма търси производители на мъжки ризи.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180828001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Фирма, специализирана в инженеринг и разработване на продукти за автомобилната 
промишленост търси производители на конструкции на седалки, щамповки, синтетична грес, 
каучук, големи пластмасови части и други продукти, приложими в автомобилната 
промишленост.  
 
КИПЪР BOCY20170706001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на висококачествена хигиенна козметика и хранителни добавки търси търговски 
представители и дистрибутори.  
 
ЛИТВА BRLT20190809001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на органична храна за кучета търси производители на сушено на въздух месо: 
заек, дива уловена риба (треска, скумрия, цаца, сьомга), дивечови птици (фазани, патици). 
Фирмата търси също доставчици на сушени зеленчуци и плодове.  
 
ПОЛША BRPL20181204002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайн на текстилни чанти и изделия за подаръци, търси 
производители на текстилни продукти, който имат достъп до дигитален печат върху тъкани от 
естествен материал – памук и лен, с цел възлагане на производство. 
 
ПОЛША BOPL20190807003 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на натурални почистващи препарати за дома търси дистрибутори и търговски 
агенти.  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9eb61a1-4f2d-461c-94eb-b212b949db36
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a13a761-321d-4f65-8677-384def4e2c9d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a3d7d28-5d13-4a7b-a15c-0317e17205d8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0191184-4c2e-4e6e-86dc-b797d5f3bf0b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9be13381-5bae-40cb-a6d9-9efacf80ee2e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47dc0973-81e1-4896-812e-4abee5af0b87
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0c9507b-adb6-4eb0-907a-8de23de1b731
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad087e99-a401-4e40-ac97-10feb6d5371c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОРТУГАЛИЯ BOPT20190730001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на детски и бебешки аксесоари търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20190822002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на нишови парфюми. 
 
РУМЪНИЯ BORO20181203005 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма със собствена търговска марка, специализирана в дизайн и производство на дамско 
облекло за специални поводи, търси дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BORO20190423003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на костен бульон с органични съставки търси дистрибутори. 
 
ТАЙВАН BRTW20180704001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на бебешки продукти за бебета от 0 до 1 година. 
 
УКРАЙНА BOUA20190730001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на LED осветителни продукти търси дистрибутори и вносители. 
 

УНГАРИЯ BOHU20190801001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на иновативни, високотехнологични устройства за фитнес, рехабилитация, красота 
и релакс търси дистрибутори и търговски агенти. 
 

ХЪРВАТИЯ BOHR20190716001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на био сертифицирани почистващи и перилни препарати търси дистрибутори.  
 
РУСИЯ BRRU20190819001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на домакински химикали, хигиенни продукти, почистващо 
оборудване. 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85ca6042-d853-4eb0-809b-a39423bc7faa
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc5d2486-cc49-436a-893d-fe7baf167c84
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/75090054-23ad-4166-8969-993dd56e8241
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6cf90dd6-0d9a-4e5c-9523-d1ba0555ee8a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e014c8c5-afaa-4c06-bfea-25ff5e8bc2cd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1975abb-efeb-4731-a841-d3857ce9594c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96c07456-7335-445a-9c29-418f348ee9bf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba25efa6-1a12-4b55-8fd0-497374cece5c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a7f220c-665c-4d1b-b5d3-9e824f8cc850
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

