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ГЕРМАНИЯ BODE20191022001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на устройства за йонофореза за лечение на хиперхидроза търси дистрибутори. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20191011001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на семена, листни торове и фуражни продукти търси търговски агенти и 
дистрибутори. 
 
ДАНИЯ BRDK20190130001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на стоманени скоби за улуци с цел сключване на договор за 
производство. 
 
ДАНИЯ BODK20191025001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на иновативни покрития за повърхности, подходящи за строителния, хранителния 
и селскостопанския сектор, търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20190911001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на устройства за криотерапия и термотерапия търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20180309003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Туроператор предлага специализирани туристически пакети, базирани на интересни 
преживявания. Търси туроператори и туристически агенции, които да продават тези 
туристически продукти.  
 
КАТАР BRQA20191015001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на рециклирана крафт хартия търси доставчици на отпадъци от велпапе. 
 
КОРЕЯ BOKR20190325002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на пробиотици търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
 
ЛИТВА BOLT20190823003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на професионална козметика търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ПОЛША BOPL20191002001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране и производство на персонализирана електроника, 
тестване на електромагнитна съвместимост (EMC), тестване на VDE (стандарти за безопасност 
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съгласно изискванията на немската техническа организация VDE) търси нови клиенти и търговски 
агенти.  
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20180419001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма, специализирана в секторите възобновяема енергия и енергийна ефективност, 
търси партньори с иновативни енергийни решения и продукти, с цел търговско представителство 
и дистрибуция. 
 
РУСИЯ BRRU20190614001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчик на отразяващи ленти за маркиране на превозни средства. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20190912001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на органични торове търси дистрибутори. 
 

ФРАНЦИЯ BRFR20180823001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на опаковки за храни търси доставчици на пластмасови опаковки за кисело мляко, 
буркани за сметана и алуминиеви капачки. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20191001001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия с металообработващи машини, търси производител на 
машини за три-осова обработка (3-axis computer numerical control), с цел дистрибуция на 
френския пазар.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20190717001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дизайнер и производител на уникални трикотажни изделия търси дистрибутори.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20191022001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма предлага съвременни технологии за ранно откриване на предстояща неизправност на 
производствени машини. Фирмата търси търговски агенти.  
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