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АРМЕНИЯ BOAM20190219001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на спално бельо и спални текстилни продукти с пълнеж от бамбук, памук и 
обработена вълна чрез иновативни технологии, търси дистрибутори и търговски представители.  
 
АРМЕНИЯ BOAM20200212001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на различни видове продукти от естествен зеолит, приложими в строителството, 
медицината, селското стопанство и други сфери, търси дистрибутори. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20200120001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на иновативни практически обучителни материали за студенти, приложими в 
сферата на компютърните технологии, инженерство и математика (STEM), търси дистрибутори. 
Обучителните помагала дават възможност за тематични, силно визуализирани, завладяващи и 
ангажиращи експерименти в STEM дисциплините.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20200218004 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на иновативни слънчеви фотоволтаични панели, базирани на соларни клетки с 
моно-Si Interdigited Back Contact (IBC) с висока ефективност (23-25%), търси дистрибутори и 
търговски представители. Соларните панели са гъвкави, леки и мобилни, предназначени за 
захранване на батерии и специално създадени за сухопътни и водни превозни средства. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20180421009  Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на натурални фуражни добавки търси дистрибутори. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20200214001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на натурална козметика търси дистрибутори. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20200116001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на добавки, инсектициди и дезинфектанти за домашни птици, добитък, говеда, 
коне и домашни любимци, търси дистрибутори. 
 
ИРЛАНДИЯ BRIE20200218001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на нестандартни подаръчни кутии търси доставчици на широка гама подаръчни 
продукти (текстилни, дървени и др.), предназначени за тези кутии. Фирмата търси и нови идеи за 
подаръчни продукти. 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41230281-7a5c-487d-8280-1a7bc118651b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22b39cfe-4a5a-418b-ba57-1edd67fd618f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4076b1e2-ea12-42e7-83c9-36c400766078
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec3fdf3b-fb4d-490c-974b-d43f553d6e26
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65f91a03-8ab6-414f-a0ef-769661313f71
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e814b28-b994-47c6-836a-3c73ee68363f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ae13dd0-e1da-4b24-a064-6a2ed746aefb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/133cea04-3632-4a98-bebe-6df3ca78a16c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИТАЛИЯ BOIT20200204001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на газови горелки и каменни плочи от лава търси дистрибутори и търговски 
представители.  
 
ЛЮКСЕМБУРГ BRLU20200212001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на био сертифицирани чайове и билки. 
 
ПОЛША BRPL20200214001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на консерви, замразени, сушени плодове и зеленчуци. 
  
ПОЛША BRPL20200214002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма с добре установени позиции на пазара в Полша търси нови производители на 
храни, които имат интерес от навлизане на нови пазари.  
 
ПОЛША BRPL20200211001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма с добре установени позиции на пазара в Полша в различни сектори, търси нови 
производители на следните продукти и оборудване: 
-   автомобилни резервни части, автомобилни химикали, автомобилни аксесоари  
- промишлена електроника (промишлена автоматизация, електронно оборудване за горското 
стопанство, за строителната индустрия) 
-   металообработващо оборудване и оборудване за обработка на камъни 
 
ПОЛША BOPL20200207008 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на образователни игри с карти търси дистрибутори.  
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20191023001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси нови продукти и решения за енергийна ефективност, ефективно потребление на 
водата в обществени заведения и справяне с органичните отпадъци. 
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20200212001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на резервни части за трактори. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20200214001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на растително масло за смазване на машинни части.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20200116001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на текстилни калъфи за велосипеди. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20200213001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на тъкани и декорация за сватбени рокли. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/840049d1-3c51-4aca-879d-65eaf7f4ff40
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b32e9fc8-80e8-433b-a034-ac1d518b7642
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97fd63de-13b1-4604-8fb1-5bcd689bbb28
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a1b2909-42dd-420c-8078-6f3604bbbb38
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c62a5374-dd0f-4133-b97c-f3df1befb39f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/920930d9-fbfc-4499-a73a-44df4248fa50
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d18bd22e-25b8-4a42-9761-c60d76247a02
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8704b2a8-cdfc-4ede-ae36-af6a0c444c4a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1d4c6af-b7cc-4a06-8fb2-6e1264c07221
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/460899f9-8af6-47c0-8ec4-351d72fb4d8b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26391362-98c4-4f6a-ae42-4f2106752e03
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

