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АВСТРИЯ 

 
BOAT20190514001 

 
Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

                   

Доставчик на уеб решения за управление на земеделски култури и техника, базирани на 
сателитна технология за земеделска употреба, търси партньори за сключване на лицензионно 
споразумение.   
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20181102001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на алуминиеви профили, свързващи части и мрежести панели с цел 
възлагане на производството на специален продукт за събиране отпадъци. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190614001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на разпределителни устройства търси под-изпълнители за възлагане на част от 
производството.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190704001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в прецизно леене на стомана, никел и сплави от кобалт, търси търговски 
представители и дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20180711002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси търговски представители и дистрибутори за предлагане на информационен 
дисплей, пригоден за монтиране на открито. Той има иновативни технически характеристики за 
безпроблемна работа при всякакви метеорологични условия.  
 
ДАНИЯ BODK20190102001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма със собствен разработен органичен воден продукт - дезинфектант за растения и животни, 
който засилва растежа на растенията и животните, допринася за използване на по-малко 
антибиотици, създавайки по-здравословна среда за животните, като същевременно ги 
предпазва от бактерии и вируси за 21 дни. Фирмата търси дистрибутори на селскостопански 
продукти, торове, пестициди и др. 
 
ПОЛША BOPL20190813002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на билки и подправки търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20190805001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Доставчик на части за автомобили търси дистрибутори. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 16 / дата: 19.09.2019 
 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0fe39924-57cc-475a-971f-761bcf9046c7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6827d7ae-f1d9-4cda-943f-d9bdf4a1c2c6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/570a1716-160e-4e9d-9855-0b27f4d9a427
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34fcaa7a-5ef8-48fe-9eca-b1b485a8018a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd983c5d-6b09-4735-b0af-1f25911775f6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12e3867f-7162-4925-b517-35734becc0d3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58b9074a-06e1-4c80-b7a0-4c4946341807
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/890856f6-dcd4-41c2-94c3-0e5b15a0ced3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BOPL20190826001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на дървен паркет търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20190813004 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на билки и чайове търси дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BORO20190812001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на бебешко спално бельо и допълващи текстилни изделия търси дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20190320001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на широка гама дамски и детски чорапи и чорапогащи търси дистрибутори. 
 

УКРАЙНА BOUA20190712001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на здравословни био храни търси дистрибутори.  
 

ЯПОНИЯ BOJP20190903001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на образователни играчки за всяка възраст търси дистрибутори.  
 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/24af05c6-a63d-4b95-9fe9-7b4be5dc42a3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c183b53e-8c49-4ec6-b4e7-def3f02e091e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37146549-538f-40ca-be44-3132640f701b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e5bedc83-c4c2-4751-95bb-0ee946d97d7e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af9a4aa6-b27a-4491-84d3-0f3046ef3926
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ddaaeb5-9174-4679-b859-d82a3734edeb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

