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БЕЛГИЯ BOBE20190503002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на всякакъв вид каучукови (гумени) изделия и профили търси възложители на 
поръчки за производство. Потенциални партньори са производители на промишлени продукти, 
които се нуждаят от персонализирани каучукови изделия в производствения си процес и 
дистрибутори на каучукови изделия. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20200527001 Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 

Разработчик на иновативна компонентна модулна сграда търси производствени партньори, 
които са специализирани в пластмасово и алуминиево термоформоване и екструдиране. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20200220001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на пластмасови части и пластмасови колела, приложими в производствени 
предприятия за фармацевтични продукти, опаковки, мебели, оборудване за магазини, метални 
и електронни системи, търси възложители на поръчки. 
 
ИСПАНИЯ BOES20200506002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на метални компоненти търси възложители на поръчки и дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20190528001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на оборудване за фитнес и СПА центрове търси дистрибутори. 
 
ЛИТВА BOLT20200401001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фабрика за производство на пуешко месо търси търговски посредници. 
 
ПОЛША BRPL20200526001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на вино търси производители на безалкохолно вино.  
 
ПОЛША BRPL20200522001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на натурална козметика. 
 
ПОЛША BOPL20200521002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Covid-19: Производител на санитарна порта за дезинфекция на хора и предмети търси 
дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20200527002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Covid-19: Производител на температурен индикатор за непрекъснато наблюдение на телесната 
температура на пациенти търси дистрибутори. 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 08 / дата: 15.06.2020 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5368859-a1e9-4d66-9564-90801187b51b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2f9b5ea-2404-43a1-9d2c-e176da1c51d6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d87c0140-b993-4355-b3a1-5b2f0b0fd8bc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e50ec29-7446-4a3a-b1de-420b15a90bbd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f44f6f87-c027-4c18-be77-51c7e98ed5ec
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5cdd9c5e-b5bf-436b-b75d-8e97f00a2677
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f5443d1-4e33-49a4-bc3c-503dce113859
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f68b7e5-85a9-4fa9-95e3-1fd9c0af2ea9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01fa6bc9-cc87-4ee0-8ca7-98169827796c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c432fd4-833f-42e6-95bd-ef7a0ec8ae53
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BOPL20200429001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на LED системи с иновативен дизайн търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20200604001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговски посредник в секторите – енергийна ефективност и възобновяема енергия (вятърна и 
слънчева енергия) търси фирми, които предлагат иновативни енергийни решения и продукти.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20200527001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на ръчно изработени керамични продукти търси производители и доставчици на 
суровини – шамот глина, керамични маси и глазури за производство на керамични продукти. 
 

УКРАЙНА BOUA20200513001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на обезмаслен слънчогледов лецитин на прах търси дистрибутори. 
 

УКРАЙНА BOUA20200422001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на биоразградими тръстикови сламки за пиене търси дистрибутори. 
 

УКРАЙНА BOUA20200522002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на ново поколение екологично чисти решения за обработка на дървени 
повърхности за предпазване от насекоми търси дистрибутори и търговски агенти. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20200604001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на изтривалки от каучук и други материали с цел възлагане на 
производство със специфични параметри.   
 
ФРАНЦИЯ BOFR20200217002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на фурни за хляб и сладкари изделия търси дистрибутори. 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17a78f56-239d-4993-87d9-3739ddee2762
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0f33734-8fbd-4f0e-bdc4-9521ee87c925
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efbf038f-937e-412b-a469-9554c1acbcca
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da22c4b1-26a6-4890-93a5-8c860ae093d3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a316313-0a3a-4aa6-bb95-3363dec9da7f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eaac3a17-ed3f-492e-9915-0e1d0929b9e9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54c45c32-2b5d-433b-8922-da5b85d6a025
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c06f2658-abb7-4660-8af0-14e184cc604f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

