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ГЪРЦИЯ BRGR20200416001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на PLA (полилактична киселина). 
 
ГЪРЦИЯ BRGR20200424001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на асинхронни електродвигатели и топлообменници въздух - 
въздух. 
 
ИСПАНИЯ BRES20200428001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на капсули и дозаторни помпи за козметични продукти. 
 
ИСПАНИЯ BOES20200422001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на боровинки търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20200410003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на патентовани сгъваеми модулни къщи търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
КАТАР BRQA20200426001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на медицински изделия, приложими в следните области: хирургия, 
анестезия, акушерство и гинекология, педиатрия, контрол на инфекции, контрол на атмосферата 
и консумативи. 
 
ЛАТВИЯ BRLV20200429001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на изкуствена кожа и текстилни тъкани. 
 
ПОЛША BRPL20200417001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители и доставчици на нано сребро и нано злато.  
 
ПОЛША BRPL20190416001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на дървени ламели. 
 
ПОЛША BRPL20200415001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на фармацевтични и хранителни добавки. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20200423001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на медицинско оборудване и медицински изделия, 
приложими в следните области: радиохирургия, дерматология, оториноларингология, урология, 
нефрология и гинекология. 
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РУСИЯ BRRU20200214003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на фуражни добавки търси доставчици на суровини - ечемик, сорго, овес, 
пшеница, просо, ръж, омега 3, калций, магнезий. 
 
РУСИЯ BRRU20200415001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на мебели търси производители на фитинги за мебели (повдигащи механизми, 
фиксиращо оборудване, носещ носач за чекмеджета, тапи, панти, куки, опори за рафтове) и 
производители на трансформаторни маси, трансформаторни легла,  разтегателни шкафчета. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20200414001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на електрически скутери търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20200303001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на пенопластови тръби с висока плътност. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20200420003 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на иновативни хранителни добавки и козметика търси дистрибутори. 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1c89f4b0-4116-46e4-8e22-b8c24af266df
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6fe15ad-dc28-44e9-b222-d9b021b20255
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d9ffde3-b4d3-43db-a889-7a85dded7075
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc071879-7dd1-46ac-8276-af1b5126e02c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9601a754-da2e-4e1b-825d-256792bc6e66
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

