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АВСТРИЯ BRAT20200910001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на дълбоко замразени висококачествени органични броколи и 
карфиол. 
 
БЕЛГИЯ BRBE20200831001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на продукти от пяна EVA (етилен винил ацетат). 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20200909001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на екологични и икономични системи за отопление на помещения търси 
дистрибутори. 
 
ГЪРЦИЯ BRGR20200910001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Медицински център търси доставчици на ръкавици за еднократна употреба, изработени от 
латекс или винил. 
 
ДАНИЯ BRDK20200814001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на аксесоари за интериорен декор и детски спални 
принадлежности.  
 
ДАНИЯ BRDK20200904002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на опаковки за порцеланови продукти. 
 
ЛЮКСЕМБУРГ BRLU20200819001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на персонализирани механични инструменти за монтаж на дървени 
настилки. 
 
ПОЛША BRPL20200708001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производител на лечебен серум за бързо зарастване на рани. 
 
ПОЛША BRPL20200901001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители и дистрибутори на строителни материали и промишлени 
продукти, заинтересовани да навлязат на полския пазар. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20200831001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на еднократни РЕ (полиетиленови) ръкавици в мини опаковки. 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 14 / дата: 18.09.2020 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77cb0d1c-6a85-4639-aea3-c3d0fdeef48f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee3be439-9bb2-490d-be9d-0539c0f69e8c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d2b19c3f-3edd-49ce-83a9-85c812c28cbf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8e7ce25-795e-4f76-811b-cdd22086fb72
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d847584-5ed3-4f1d-b160-b7eb55a240f9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6587aff9-bf11-4fac-9f6b-4e6c9c19eb9f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15ca27b5-d311-4c71-849a-6a2fb91b7753
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfe5d861-c939-456f-b22f-841d5ab70225
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65a63fdf-5e33-47aa-986f-e5ac14bb45f0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53937374-3a39-4fbd-87f7-e6ce33bfa391
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ТУРЦИЯ BRTR20200907002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Строителна фирма търси производители на строителни материали. 
 

ФРАНЦИЯ BRFR20200720001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на резервни части за строителни превозни средства. 
 
ЧЕХИЯ BRCZ20200828001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на бельо, спално и домашно облекло. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20200225001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси производители на градински батути. 
 
ЯПОНИЯ BOJP20200902001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на смарт тоалетни търси дистрибутори. 
 
 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82abecb2-24f5-47d4-8b0d-f6fa475ca52b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4dca421c-31b1-44ea-a0d5-2f4e625f8062
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/abb91752-5636-42dd-a76b-f3178caa4c25
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2339081-1444-4c46-963e-4eb314ac803d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3552c96d-ab0e-4e8d-8133-10bdbe847eb6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

