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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190909001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на необработени дървени изделия с FCS сертификат. 
 
ПОЛША BRPL20191209001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси доставчици на нови индустриални технологии и решения, които да предлага 
на полския пазар. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20181203001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в организиране на събития, търси доставчици на цветя.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20181113001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на крепежни елементи.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20191204001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на мрежови фотоволтаични системи, фотоволтаични панели, 
фотоволтаични осветителни стълбове и вятърни турбини. 
 
РУСИЯ BRRU20191209001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на козметични и фармацевтични продукти.  
 

РУСИЯ BRRU20191209003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дърводобивната промишленост, търси международни транспортни 
компании. 
 
РУСИЯ BRRU20191210003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на банер плат и хартия. 
 
РУСИЯ BRRU20191211003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране на мини-кемпери, търси бизнес партньори за възлагане 
на производството им.  
 

ТУРЦИЯ BRTR20181024001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в опаковане и продажба на смеси за храна за птици търси 
производители на просо, грах, сорго, царевица и слънчоглед. 
 
СЛОВАКИЯ BRSK20191203001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайн и строителство на ниско-енергийни (пасивни) къщи, търси 
партньори за възлагане на тяхното изграждане и продажба в други страни.  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/89f7f64c-8e86-45fe-874a-b3d8ea6adcd8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d10c7e3a-0aab-4009-b94e-06fbd7725598
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1a0cfca-500e-44ed-88b0-8f5404e5da25
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8e06f19-ed7e-4f71-9010-bd1839a0d0f0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c21d9e6f-46fc-4d33-82cc-258044438bbc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17688527-7234-4e08-99e9-969e19f64fa0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84e3e261-f741-4894-a71c-548f5ea46cf3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7139e325-e34e-4092-83b2-78b6498bde7e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/674ac9ba-0f58-46a6-b3c5-8f24475b0db2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cefb1b21-4125-40e3-bb4c-50b86759c30c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f521fc9e-cb0c-47da-9995-d5253a59a672
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ФРАНЦИЯ BRFR20191031001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма със собствен разработен иновативен софтуер: скенер за изходен код от ново поколение, 
който се използва за интелигентно откриване на дефекти в изходния код на софтуерните 
разработки, търси бизнес партньори, които да го предлагат на своите клиенти.  
 
ЧЕХИЯ BRCZ20191211001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици иновативни проекти и решения за пречистване на вода - 
нанотехнологии, филтриране, окисляване, горивни клетки, водород и др. 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/751311fe-2f55-4ea0-902b-874c7a58c2f5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d2f151fe-1719-461a-baf2-585d61830d6e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

