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БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 17 / дата: 18.11.2020  
 
 
 

  

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за 
търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж 
пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст запитването Ви 
интересува, изпратете приложената Expression of interest form.  

За контакти и повече информация - een@chambersz.com, 042 626 297, 0887 505 542 

 
 
 

ГЕРМАНИЯ BRDE20200731001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Търговска агенция търси производители от автомобилния сектор и технологии за автоматизация, 
които предлагат части за отливки, щамповани части, огънати тръби и профили, филтри и 
двигатели, автоматизационни технологии, компоненти за автоматизация, роботизиран хардуер и 
роботизиран софтуер. 
 
ИСПАНИЯ BRES20201022001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Строителна фирма търси производители на водоустойчиви екосъобразни плоскости, подходящи 
за внедряване във вертикални градински системи. 
 
КАТАР BRQA20201005001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство и търговия с медицински продукти, търси 
производители на фармацевтични продукти, за да разшири портфолиото си. 
 
МОЛДОВА BOMD20201001001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на органични продукти от шипка търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20201030002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на нетъкани тапети. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20201014001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на гъвкави опаковки за хранителни течности.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20201020001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на натурална козметика търси производители на опаковки за козметика – от 
стъкло и от други алтернативни материали.  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e091789b-9f7a-4efe-bff8-a2183b7a6a15
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84c41444-122d-4a10-859d-25431481c42f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f14eb40-ff8b-4617-978e-bf2901367a17
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8cc5fac4-8532-440d-bf48-09c1247d420d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/430438a0-103d-457d-b84a-2cee7f46fefc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4dbd5fd7-7c8f-4fec-9c28-723290372ff4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab02eed2-8df6-4677-95ed-2521f0aa8eea
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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РУМЪНИЯ BRRO20200918001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на ежедневни спортни обувки. 
 
УКРАЙНА BRUA20201005001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на медицински изделия и продукти търси консултантска фирма, специализирана в 
услуги за внедряване на ISO 13485:2016 в медицински предприятия. 
 

ФИНЛАНДИЯ BRFI20201110001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси производители на аксесоари за професионални шофьори - очила за нощно 
виждане, дръжки за предпазни колани, решетки за броня, клиновидни възглавници за седалки и 
др. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20201027001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на сувенири.  
    
ХЪРВАТИЯ BRHR20200924001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на хигиенни продукти, хигиенно оборудване и почистващи 
машини за хотел 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ec362cd-9b58-472f-9807-d35c7e27df68
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dba47777-728c-4925-b19a-8d437b286c36
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0e94b10-10c7-46f0-b836-83f956859190
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb0fab86-3fcd-4c4a-a910-54274be28a01
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26cdc040-19c1-447b-b854-9ba9ca200061
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

