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ГЕРМАНИЯ BODE20190924002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма предлага възлагане на производство и продажба на сгъваеми витрини и бюстове за 
бижута чрез сключване на лицензионно споразумение.    
 
ИТАЛИЯ BOIT20190925003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на машини и технологии за обработка на мрамор и гранит търси дистрибутори и 
търговски агенти. 
 

ИТАЛИЯ BOIT20180521001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на луксозни стилни облекла за официални церемонии, сватби и други празненства 
търси търговски агенти и дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20191115002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на висококачествени изделия от естествени камъни търси дистрибутори и 
търговски агенти. 
 
ПОЛША BOPL20191121001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на LED светодиоди търси дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20191125001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на козметика търси доставчици на натурални и био сертифицирани масла. 
 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ BRMK20191203001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 
Вносител на замразени храни и месо търси доставчици. 

 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ BOMK20191113003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на консервирани плодове и зеленчуци търси дистрибутори.  
 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ BOMK20191113001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на голям асортимент от консервирани зеленчуци, произведени по традиционни 
рецепти, търси дистрибутори. 
 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ BOMK20191204001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на тухли търси дистрибутори. 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7aa7143e-2ddc-4681-bef9-ffe9560c2174
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b70e2e32-2e2a-4250-9786-64af3e7dcf2b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ab06ae5-57d5-48b6-9ef6-0164807ebad8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2894c174-4bcc-4d68-a304-cab30f0747b3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/751baadf-a827-4f90-ae8f-0060dfb4ffb3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0206690-f481-47eb-84f7-272eaca37133
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58b140b3-287c-47d3-bb3a-beac6635724a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b97dbc2c-d7f8-4a60-be03-aa24b79f626a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c022c94-a3c0-4c6e-904e-80540750db5a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41c5add3-b145-40d1-ab31-490b716ed440
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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СЪРБИЯ BORS20191121002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на устройства за прецизно измерване на налягане, температура и ниво на течност 
търси търговски представители и дистрибутори. Фирмата разработва цялостни и 
персонализирани решения чрез висококачествена технология за измерване.  
 

ФРАНЦИЯ BRFR20191125001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в предлагане на решения за изолация, търси производители на 
стъклена и каменна вата. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20191205001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на био торове от водорасли търси дистрибутори. 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/709cd18f-ebc0-4a23-9473-1dbc7b089424
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae860188-6d47-4713-b5de-7c5de59505e6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d879deea-e9ca-46d3-96b5-d514d5c49264
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

