
1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
ИРЛАНДИЯ BRIE20200305001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 
Търговска фирма търси производители на еко опаковки с цел възлагане на производство. 

 
ИСПАНИЯ BRES20200304001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на медицински продукти търси производители на титаниеви гръбначни импланти и 
титаниеви коленни и тазобедрени протези. 
 
ИТАЛИЯ BRIT20200325001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма с разработен собствен патентован иновативен уред за разделяне и събиране на отпадъци 
в домакинството, болници, училища и др. търси партньор за съвместно производство. 
 
ПОЛША BRPL20200309001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 
Дистрибутор търси производители на рекуператори. 

 
ПОЛША BRPL20200318001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на аксесоари за домашни любимци (платнени развъдници, легла, чанти) търси 
шивашки фирми с цел възлагане на производство. 
 
ПОЛША BRPL20200228001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на натурална козметика търси доставчици на базови и етерични масла. 
 
ПОЛША BRPL20200309002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители и дистрибутори на медицинско оборудване и медицински изделия, 
на които да предложи услугите на онлайн платформа за бърз и лесен достъп до търговски 
партньори в Полша. 
 
РУСИЯ BRRU20200213002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на офис, жилищни и улични мебели търси доставчици на брави, дръжки, панти и 
крепежни елементи за мебели. 
 
РУСИЯ BRRU20200214002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на заваръчни консумативи търси доставчици на алуминий, мед и силиций. 
 
РУСИЯ BRRU20200213006 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на отоплителни инсталации търси доставчици на огнеупорни материали. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 04 / дата: 27.03.2020 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49c95a4c-4137-4d61-ae01-f7572215c30c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8e51111-198d-4097-83e2-4944df4154cc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a0be797-4bfd-4de2-b0be-1e75162956bc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ba6ed0e-9b78-445a-ac3b-b24162b146b5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff691304-cb49-4158-87c0-7fc0a781bf7c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1612f1e3-da43-422f-94ec-905f30c73238
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9ecdfe2-d6dd-40ff-915c-1abab83dc32b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5bd4c934-dfee-4ea1-bc91-326e6da3cd5d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/857b43bf-ed5c-4ba6-88ed-25628bb6deab
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf381932-e7a1-40c1-ae8c-3c6acbe18cce
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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РУСИЯ BRRU20200214001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на поляриметър за измерване на концентрацията на захар търси производители 
на електронни схеми и други електронни компоненти (електронни сензори за микросхеми, 
електрически приемници). 
 
РУСИЯ BRRU20200213005 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на стругове търси доставчици на метални болтове, гайки, винтове, резби, лагери. 
 
РУСИЯ BRRU20200214004 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на електромагнитни клапани търси доставчици на месинг, мед, пластмаса и 
найлон. 
 
РУСИЯ BRRU20200213004 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на тръбни фитинги търси доставчици на стомана, чугун и пластмаса. 
 
УКРАЙНА BRUA20191218001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на медицински инструменти и оборудване. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20200128001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на лиофилизирани плодове търси дистрибутори и търговски агенти. 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7af77f1c-ed50-4a33-b9d0-805889e79dbb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/852e52ce-41d8-45ee-a25a-a45a1b2c0dab
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/616b3974-d973-4269-8e44-aae0406bd3eb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7d810cf-33d6-40cf-af20-b07cc2289c66
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7e419e8-cccf-42e8-8df3-199d611b2c33
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43c26d57-ae39-4d58-9267-c43592ccbb47
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

