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ГЕРМАНИЯ BRDE20200514001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на суровини, приложими в химическата, хартиената и стъклената 
промишленост, композитни материали, бояджийски покрития и смоли. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20181107001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на прецизни инструменти за сложни машини - инструменти за 
щамповане, за дълбоко изтегляне и други.  
 
ГЪРЦИЯ BRGR20200515001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на превозни средства с електрическо задвижване - велосипеди, 
джетове, скутери и др. 
 
ИСПАНИЯ BRES20200512002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на селскостопанска техника търси производители на селскостопански машини с цел 
предлагане на испанския пазар. 
 
ИСПАНИЯ BOES20200424001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID19: Производител на нов вид преносимо устройство, което подпомага дишането на 
пациент, засегнат от Covid-19, като компенсира липсата на конвенционални автоматични 
респиратори по време на спешна ситуация, търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BRIT20200521001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на кожени чанти и аксесоари търси производител на платове за военни завеси.  
 
ЛЮКСЕМБУРГ BRLU20200212001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на чай, билки и билкови отвари. 
 
ПОЛША BOPL20200512001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дамски аксесоари (шалове, шапки, пончо и др.) търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20200515001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на охлюви търси дистрибутори и търговци на едро от хранителния сектор.  
 
ПОЛША BRPL20200525001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на защитни каски търси доставчици на прозрачен защитен филм за облицоване. 
Предпочитани материали - PET, PC, PVC с дебелина 0,2-0,6 мм. 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84950caa-2587-49e0-a272-8f75900061ca
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16aeaf7e-8563-4885-9660-750fb1b13a3e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2bdd7a1-0a45-4091-9f9b-9c6d883222e7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dfa46c1-4668-4737-ad5c-91d02927b88c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1233c62-6849-4ef0-98db-2055d3a762c1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b33b7cf-8dd4-490e-ac38-fe46d53068db
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/9ebde376-fb9b-41ee-ac52-26dfb28e7e10
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54aa0efd-ce5d-4490-a979-27b3f9751a92
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb9edb14-849f-4635-8177-99a479902782
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20200526002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на натурална козметика и свещи търси доставчици на натриев кокоил исетионат 
(sodium cocoyl isethionate). 
 
ПОЛША BOPL20200525001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID-19: Производител на защитни шлемове търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20200428001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID-19: Производител на брави, панти и дръжки за врати предлага нов метод за отваряне на 
санитарни врати без допир с ръце. Фирмата търси дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20200518001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID 19: Производител на устройство за дезинфекция на ръце в обществени сгради търси 
дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20200429002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на инвертори търси дистрибутори и търговски агенти. 
 

СЛОВАКИЯ BOSK20200514001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID-19: Производител на безконтактни диспенсери за дезинфекция на ръце търси 
дистрибутори. 
 

СЛОВАКИЯ BOSK20200513001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID-19: Производител на технология за дезинфекция на площи и помещения с UV 
луминесцентни лампи (гермицидни излъчватели) търси търговски агенти и дистрибутори. 
 

УКРАЙНА BRUA20200526001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на мебели с цел дистрибуция на украинския пазар. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20200520001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дамски кожени обувки търси производители с цел възлагане на поръчки за 
производство. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20200518001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на иновативни продукти за спорт на открито. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20200420002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID-19: Производител на био сертифицирани дезинфектанти за повърхности търси 
дистрибутори и търговски агенти. 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/297b1bf1-c101-4c6f-9121-bdf0a54d1685
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e365189-38ca-48a1-9b01-8426b20bb16b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d80ba5d5-10db-452d-a0bb-7d1719e3dd47
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cda09321-3f7a-4c1f-ab7b-6d45e607af08
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac83d15e-825b-435d-9433-733e4c21da7a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e53a7c4-b125-42b2-9be6-4cd67566bb83
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8349adf-2add-4784-95d4-a0d1f769615f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d7be050-be47-4e1e-ba09-a11115aeb438
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eda6b414-f95a-41fc-8c70-a49bcf6ad4c7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1720335-0284-4f85-bfe9-7ae01f107b1e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d2f6301a-454c-4836-8e25-b4901bf02b34
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

