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АВСТРИЯ BRAT20190711001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма със собствена марка за облекла (висша мода)  търси шивашки ателиета с цел 
възлагане на поръчки с малък мащаб - около 50 броя за всяка поръчка. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20200330001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дезинфекционен стик за предпазване от различни патогенни микроби като 
херпес-симплекс, норовирус, грип и други търси дистрибутори и търговски агенти. Стикът е с 
малък размер, създаден за многократна ежедневна употреба. Може да се използва за 
дезинфекция на чаши и прибори за хранене при пътуване, в ресторант, барове, масови събития и 
други ежедневни ситуации.  
 
ИСПАНИЯ BOES20200506001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на качествени тъкани от 100% естествени влакна от памук и лен търси 
дистрибутори. 
 
КИТАЙ BOCN20200413001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID-19: Китайски производител на медицински защитни качулки и изолационни костюми 
търси дистрибутори. 
 
ЛИТВА BRLT20200508001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на дамски модни стоки – облекло, чанти, аксесоари.  
 
ПОЛША BRPL20190402002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на тонколони с оригинален дизайн търси производители на кутии за тонколони.  
 
ПОЛША BRPL20200511001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители и доставчици на нетъкан текстил.  
 
ПОЛША BRPL20200327001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма специализирана в производство, проектиране и прилагане на иновативни решения за LED 
осветление търси нови клиенти и търговски агенти. 
 
ПОЛША BRPL20200428001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в изграждане на многостепенно автоматизирано паркиране на 
велосипеди, търси доставчици на електромеханично оборудване - серво мотори с контролери, 
PLC контролери, трифазни двигатели, инверторни двигатели, пневматично оборудване (клапани, 
конектори, кабели), промишлени видео системи, индустриални системи за безопасност 
(контролери, болтове, сензори, сигнални устройства). 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95158b47-0a67-4d68-acba-5a9fb45e5e88
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dd735606-bfde-4e2d-8c91-430d4225dbb5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f445bcef-38db-4a0f-beaf-075e45af5683
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97420dec-9edf-412b-a889-03f785e5a8c1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5d202c1-0d61-4914-b5b7-efd8453ed8c1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2e68c34-6855-454e-83fc-bfd4a10b4d5f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85cc851a-8ce6-4d1f-9ce8-29bf2b13faa7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/077970ad-d011-4258-93a0-75a116d8b8ac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf44dcc6-63a7-4605-bf19-2feaf2b1757b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20200420001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на висококачествено хидравлично оборудване.  
 

ПОЛША BOPL20200430001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на сламки за напитки, произведени изцяло от екологичен био разградим 
материал, търси дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20200428001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фармацевтична компания, специализирана в разработване и производство на иновативни 
фармацевтични продукти и хранителни добавки с доказана ефикасност, признати от 
международните власти, търси дистрибутори. 
 
УКРАЙНА BOUA20200429002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на устройство за ултравиолетова дезинфекция на повърхности търси 
дистрибутори и нови клиенти - медицински центрове, частни клиники, болници и центрове за 
възстановяване. 
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20200511001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители и доставчици на целулозна вата и креп хартия. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20200507002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване и производство на иновативни и био активни съставки, 
извлечени от секрет от охлюви, търси производител с цел възлагане на част от производствения 
процес:  ензимна хидролиза, микро и ултра-филтрация и др. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20200424002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID-19: Производител на здрава и безконтактна стойка за дезинфекция на ръце на 
обществени места търси дистрибутори. 
 

 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab2201f5-8f25-462e-b7c1-9bbf430dec2a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b5407ea-4e7a-4a9c-9448-4437e4a7c0e3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d88bf0ec-119e-40ca-ae90-169a48aadfac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9044627-22da-46f3-9af3-aba324250a9a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/367f3071-5c98-4094-9c62-e18e548f95a6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94cde5b9-ba03-4fe4-9556-1a2062208d02
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26defea8-71f6-4845-8593-3056a5d64285
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

