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АРМЕНИЯ BOAM20191224001 Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 

Производител на хранителни растителни масла търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20200122001 Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 

Фирма търси производител на пластмасови и стъклени контейнери за топли напитки. 
 
ИСПАНИЯ BRES20200116001  Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на три вида Narrowband-IoT сензори за измерване на състоянието на 
водата. 
 
ИСПАНИЯ BRES20200127001 Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия на едро с алкохолни напитки, търси нови доставчици. 
 
ИСПАНИЯ BOES20190708001 Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 

Фирма, специализирана в сферата на електронната търговия, предлага собствен  разработен 
иновативен софтуер за сравняване на цени в уеб сайтове, мобилни приложения и други 
платформи за електронна търговия. Фирмата търси бизнес партньори и търговски агенти в други 
страни с цел предлагане на този вид софтуерни услуги.  
 
ИСПАНИЯ BOES20181221004 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на богат асортимент хранителни добавки търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ИТАЛИЯ BRIT20200128001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на медицински изделия.  
 
КИПЪР BOCY20180727001 Виж пълния текст (EN)                      Поискай адреса 

Производител на органични ръчно изработени сапуни и козметика с промишлено конопено 
масло търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20200116001 Виж пълния текст (EN)                      Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на химически продукти за промишлени цели. 
  
РУСИЯ BORU20200113006 Виж пълния текст (EN)                      Поискай адреса 

Производител на апарати за измерване на кръвно налягане и пулсови вълни търси 
дистрибутори. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 02 / дата: 10.02.2020 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b70deef2-4172-4f63-916f-e91389022715
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/982318d6-60a1-4a2a-8acf-cdac1bd2bda4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd0165c6-0638-4563-b4e8-02f7c9b82ae1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd0eae20-442a-4e8a-902b-2d12a087ce29
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4994e02-cef2-4b24-a543-394bf92cf77c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/31e9d18e-d087-4bdf-9164-8721e94290fd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8af64528-4b77-4b99-b49e-0967a6ea37be
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9c01361-9c6f-4896-9d7f-4d72f788dbc4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be37b054-1927-4a3b-8329-ad6d44e06cca
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a97dabc-63e6-4110-b56f-aa81140b626f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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УКРАЙНА BOUA20191120001 Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 

Производител на растителни масла, зърнени, маслодайни и бобови култури, търси дистрибутори 
и търговски агенти. 
 
УКРАЙНА BOUA20180731003 Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 

Производител на сушени плодове търси дистрибутори.  
 
УКРАЙНА BOUA20181228002 Виж пълния текст (EN)                      Поискай адреса 

Производител на крепежни елементи търси дистрибутори.  
 
УКРАЙНА BOUA20191028001 Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 

Производител на сватбени рокли и дамско облекло за официални церемонии, търси 
дистрибутори и търговски агенти.  
 
УНГАРИЯ BOHU20190520001 Виж пълния текст (EN)                      Поискай адреса 

Производител на фитнес и уелнес оборудване и аксесоари търси дистрибутори и търговски 
представители. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20190412001 Виж пълния текст (EN)                      Поискай адреса 

Производител на препарат за безвредно екологично унищожаване на плевели търси 
дистрибутори и търговски представители. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20181019001 Виж пълния текст (EN)                      Поискай адреса 

Производител на щори и сенници търси дистрибутори и търговски представители. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20181213001 Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 

Производител на канабидиол (CBD) масло с фармацевтично качество търси производители на 
козметика и производители на хранителни добавки, които прилагат този вид суровина в техни 
продукти.  
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca7db0b3-1c22-4181-93c6-40e332eb1dd2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d0d95d9-d777-44d1-9d4c-7b298d7542a3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5c3dfe0-d3d1-461b-b63d-f48a86e1b8cf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f9523b9-0b12-4994-96d1-ebb05c695b21
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5be09107-20a4-4daa-b47a-aba746e52ece
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e384b8b1-950d-41db-a8b3-76c870b58eb2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1185dc5c-de59-4b89-bce5-fd3033c5d0a9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93200b21-0ba2-4a3d-8674-8423f6a7c124
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

