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БЕЛГИЯ BRBE20191106001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на метални филтри и непокрит порест метален монолит. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20200724001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на хранителни добавки с цел възлагане на производство и 
опаковане. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20190924001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в предлагане на интелигентно оборудване за водопроводни мрежи, 
търси производител на части за водопроводни мрежи. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20200723001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси подходящ производител с цел възлагане на поръчки за производство на хотелски 
чехли от естествени материали. 
 
КИТАЙ BRCN20200722001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на бира. 
 
КОРЕЯ BOKR20200719001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в сферата на биотехнологиите, предлага нови ултра бързи диагностични 
комплекти COVID-19, базирани на PCR технология в реално време. Търси дистрибутори и нови 
корпоративни клиенти. 
 
МОЛДОВА BRMD20200721001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Строителна фирма търси доставчици и производители на суровини - поцинкована стомана,  
валцувана стомана, телени пръти, аксесоари за оградни системи (колела за врати, панти, 
декоративни елементи). 
 
 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20200721001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма търси производител на палатки с цел възлагане на производство със 
специфичен дизайн и параметри.  
 
ПОЛША BRPL20200720001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на натриев диметилдитиокарбамат и калиев 
диметилдитиокарбамат. 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 11 / дата: 03.08.2020 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7e0e97d-fea4-4fa3-986b-7ab240bc4f0a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b28d39a5-51ac-47b0-950f-0353c6c8c84c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a9ef17e-7068-4cb2-a251-7545dfff5c01
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4303085b-56e0-4118-b5c9-45b90664707c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2eb0f6d2-4e45-4817-89c9-0564867a2c08
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65c691ca-5852-4755-a3a5-a5bcdeb116fa
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02f07dc7-f358-4168-a9d8-ed588fb713f5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4039ec08-74d1-4455-8486-da156d0e6637
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42328678-a63f-4e94-b8ef-008cf27f80bd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20190107001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на нови продукти и технологии от сектора на 
индустриалните химикали. Проявява интерес за дългосрочно сътрудничество с производители 
на натриев хипохлорит, химикали за контрол на миризми, биоциди, пеногасители и гликоли. 
 
ПОЛША BRPL20200723001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на осветителни тела и аксесоари търси: 
- производители на машини и нови технологии за плетене на текстил.  
- производители на прецизни инструменти и машини за рязане на дупки в метални софити, 
предлагащи съвременни технологични решения. 
 

ПОЛША BRPL20200723002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма с платформа за електронна търговия търси производители на козметика, 
дамска и мъжка галантерия, играчки, опаковани хранителни стоки с дълъг срок на годност, 
дрехи, артикули за дома, продукти за HoReCa компании и други.  
Компанията предлага:  
- споразумения за дистрибуторски услуги на полския пазар.  
- разработване на персонализирани решения, перфектно съобразени с бизнес дейността на 
клиента.  
 
РУМЪНИЯ BORO20200722001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на градинарски машини търси дистрибутори. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20200710001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на оборудване за измерване на физични и химични параметри като концентрация 
на газ, емисии, летливи органични съединения и др. търси дистрибутори. 
 

ТУРЦИЯ BRTR20190107001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на сеизмични изолатори за мостове и сгради с цел търговско 
представителство в Турция. 
 

ФРАНЦИЯ BRFR20181015001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска агенция търси производители на различни видове висококачествени технически 
продукти, устройства и машини. 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a176e78f-a312-4058-8e99-1add5d3f0330
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15da333e-9236-477c-a5be-e2296588082e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d992807-c555-48c2-b6e6-a26dba11e73a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/764af725-afaf-4633-addf-054fa2031fbc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6652532-63ab-47ca-82e9-fb65f2de9453
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f379d7f8-34ca-45be-9fcf-100d6c526327
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2be813fa-7b13-4ef5-b793-b328e0c3d1f3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

