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АРМЕНИЯ BOAM20191009003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на сребърни бижута, сувенири и прибори за хранене търси дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20191106001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчик на метални филтри и непокрит порест метален монолит. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20191125001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на сладолед търси разработчик на софтуер за онлайн магазин. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20191124001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, разработила нов инструмент за диагностика на пациенти с диабет, търси търговски агенти и 
дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20191106001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 
Производител на сладолед търси доставчици на картонени еко опаковки за сладолед. 
 

ИТАЛИЯ BOIT20191126001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма предлага разработен иновативен захранващ модул за инвалидни колички. Това е патентована 
иновативна система за свързване, която позволява да се фиксира електрически витъл на ръчна 
инвалидна количка. Фирмата търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BRIT20191120001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на печатни материали търси подизпълнители и партньори за създаване на съвместно 
предприятие. 
 
ЛАТВИЯ BOLV20191125001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дървени декоративни плочки (вътрешни и външни), декоративни стенни панели и 
акустични панели търси дистрибутори и възложители на производство. 
 
ПОЛША BOPL20191122001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на био бисквити и напитки, търси търговски агенти и 
дистрибутори 
 
РУСИЯ BRRU20171221029 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на платове.  
 
РУСИЯ BORU20180306001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на патентован биологичен имуномодулатор търси търговски агенти. 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91f44bd9-25ff-436c-a01d-17f6399ee6b7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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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/2cf325df-8ed6-4286-8376-048eb8a402c8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5a1886f-7fcb-48d4-8841-36a300454886
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4881bf40-2968-43fb-8feb-ea3563483a3e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b719e04-e8b9-4c8f-8586-cabea6d3b8c7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ce9bd7c-fd90-4cbb-867a-3dc0dfd70a93
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74c638cd-2088-481c-87e0-b34699a14694
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba80b57c-0433-4593-bf7f-5fbc1f337117
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54007da8-6695-45f5-8d4d-5ff6fe74c6fe
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b556e765-e6a8-403c-8315-7118001c389f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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СЛОВЕНИЯ BRSI20191108001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дървени и картонени играчки и други продукти за укрепване на познавателните 
способности търси производители за възлагане на част от производството. 
 
ТУРЦИЯ BRTR20191118001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на козметични продукти търси доставчици на суровини - растителни екстракти, базови 
и етерични масла, витамини и др.  
 

ФИНЛАНДИЯ BOFI20191126001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в ГИС (географска информационна система) и мрежовия информационен 
сектор, търси партньори с цел дистрибуция на създадени от тях продукти. 
 
ХОЛАНДИЯ BONL20191113001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма предлага разработен сензор и софтуер, който позволява измерване на качеството на водата в 
реално време и контрол на оборудването за пречистване на водата. Това позволява на 
организациите, отговорни за инфраструктурата за пречистване на водата, да прилагат системи за 
ранно предупреждение и да регулират лесно поддръжката и използването на почистващи средства. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20180906001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на дамско елегантно ежедневно облекло търси дистрибутори.  
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db3928ca-b2d8-4693-adba-06a9ffe61bba
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fe462bd-dc3f-4a27-b9f2-0c44835b28f5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/616465d9-6e66-47e1-ac54-5ba75e233011
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53e9dd4d-5be4-4f4b-9179-7dac03242252
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83d846df-d817-4dac-a94b-06eba962b3d7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

