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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20190125001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на миноксидил за нова гама продукти против косопад. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20200617001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси подходящ производител за възлагане на производство на луксозни шахматни 
комплекти.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20200703001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

COVID-19: Фирма търси дистрибутори за разпространение на точен и чувствителен PCR тест за 
откриване на SARS-CoV-2 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20200630001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в анализиране и интерпретация на генетични данни, търси дългосрочно 
партньорство с ИТ компания с доказан и експертен опит в разработване на облачен сървър - 
инфраструктура за управление на корпоративни процеси.  
 
ГЕРМАНИЯ BRGR20200619001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фармацевтична фирма търси производители на генерични лекарства Leuprorelin и Triptorelin. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20200615002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на иновативни керамични фасадни плочки търси дистрибутори и търговски 
агенти. 
 
ДАНИЯ BRDK20200622001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор на ИТ продукти търси производители на зарядни устройства за лаптопи. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20200703001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма търси производители на трикотажни облекла с цел възлагане на поръчки за 
производство. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20200625001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси бизнес партньор с опит в производството на водоустойчиви чанти и запечатване на 
текстил с цел възлагане на производство на водоустойчиви колички за велосипеди.  
 
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 10 / дата: 17.07.2020 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a8d8cee-4446-4e2d-9ec8-0998ec463df6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea78d687-695a-4b50-bb3e-339bfca711de
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a26c8afc-21fe-46a3-91fc-137fb9c786a2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0edffede-ee44-4b50-8e1f-15de72a849cc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad8ab76f-b34f-477d-a217-6e96ce1a40e4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/119d1034-17a5-43b5-9036-42aceaddbc26
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62af8bf8-a21a-460d-ab9d-6bec2ef9429c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36105332-be9e-46ac-a50e-feaf2aef15f3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/161c8140-fb26-4698-af0e-ef2f8c8af061
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20200625001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на студено пресовани масла търси доставчици на слънчоглед, синапено семе, 
сусам, ленено семе, тиквени семки, пореч, пшеница, кайсиеви ядки и други суровини за 
производство на редки видове студено пресовано масло. 
 
ПОЛША BRPL20200630001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на козметика търси доставчици на опаковки за спрей и капачки за спрей-помпи. 
 
ПОЛША BOPL20200602001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на модулни сгради търси търговски представители.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20191127001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на сладолед търси производители на оборудване за производство и съхранение 
на сладолед. 
 

РУМЪНИЯ BRRO20200527002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на аксесоари за мобилни телефони. 
 

ТУРЦИЯ BRTR20200612001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси доставчици на активни съставки за медицински продукти - тетраметрин, 
цифлутрин, ламда-цихалотрин, перметрин, циперметрин, пирипроксифен, тиаметоксам и др. 
 

ХЪРВАТИЯ BOHR20200619001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на хранителни добавки, натурална козметика и деликатеси от пчелни продукти, 
търси дистрибутори. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20200624001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на мебели търси дистрибутори и търговски представители. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20191121001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на граничен кабел за роботизирани косачки. 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29384ee9-7d20-4941-be60-6f02151dba18
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/236fea2f-b707-4808-9d65-aad6802d4a39
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7746e18a-6169-4fb6-9c68-83a35c97c35b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad8d41ff-2a27-4baf-87b7-1abb3012a490
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f8d9981-6fc0-4d9f-9fa9-ff23cc2d6701
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4558cc9-d185-4cc9-b49a-274a65688b8d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36bd95ed-b09d-4628-ae5e-31ae2c373840
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63c256c5-e98c-4b04-a033-19fa141e0706
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c29aa213-32bf-4859-b42e-1fab06f107d4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

