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АРМЕНИЯ BRAM20180504001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана във внос и дистрибуция на хранителни продукти, търси производители 
на замразено месо (говеждо, свинско, домашни птици), макаронени изделия и зърнени храни. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20191001001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на пунктове за зареждане на електрически и хибридни превозни средства търси 
дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20191029001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на връхно облекло с цел възлагане на производство.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20191111001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в продажба на технологии за провеждане на събития, търси 
производител на електронни карти (NFC карти). 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20191113001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на екстракт от секрет от охлюви, търси нови клиенти - 
производители на козметични продукти и фармацевтични фирми. 
 
ИРЛАНДИЯ BRIE20180802001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на селскостопанска техника търси производител на пластмасови резервоари, 
помпи за пръскане и кабелни станции. 
 
ИСПАНИЯ BRES20191114001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на медицински продукти търси производители на импланти и хирургически 
материали, свързани с гръбначния стълб, с цел дистрибуция на испанския пазар. 
 
ИСПАНИЯ BRES20191022001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на фотографски и видео продукти търси производители на всякакъв вид 
иновативни цифрови, оптични и аудио-визуални фотографски продукти, с цел дистрибуция на 
испанския пазар. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20191106002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дамски кожени чанти търси дистрибутори.  
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http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e2e02e0-de5d-47e9-97fa-0f6b754c4b4f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ffc78a6-1938-4580-ae6b-7e74cb57e3d1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BOPL20191106005 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на традиционна занаятчийска бира (крафт бира), произведена само с 
висококачествени натурални суровини, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20190204001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на натурална козметика търси производители на опаковки за козметични 
продукти. 
 
ПОЛША BOPL20191107002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на парни котли и горелки за биомаса търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20191106012 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дамски и мъжки кожени аксесоари търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
УНГАРИЯ BRHU20180507001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на трикотажни облекла търси под-изпълнител за възлагане на част от 
производствената дейност.   
 

ФРАНЦИЯ BRFR20191107001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на заместители на мляко и допълващи храни за млади 
животни, търси доставчици на мляко на прах, сладка суроватка на прах и други подобни 
продукти.  
 
ФРАНЦИЯ BRFR20181022001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дървени детски играчки търси производител с цел възлагане на производство 
на малки дървени части от бял бук. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20181024001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на цилиндрични черни или цветни тръби, изработени от пяна с 
висока плътност.  
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http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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