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БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 07 / дата: 07.05.2021  
 
 
 

 
 

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 

 
 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210329002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на висококачествени кухненски съдове с цел възлагане на 
производство със специфични параметри и материали.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210427001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Търговска фирма търси нови доставчици на органични храни и здравословни продукти. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210429001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на профили от дърво. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210428001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси партньори за възлагане на производство и сглобяване на дървени инструменти - 
химикалки, дървени клещи, механични моливи и други. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210419002 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на продукти за домашни любимци търси производители на дисплеи от лек метал 
и с иновативен дизайн, с цел излагане продуктите в търговски обекти.   
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20201110001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Дистрибутор на автомобилни части търси доставчици на части за всякакъв вид автомобили - 
комунални превозни средства, камиони, автобуси, промишлени и селскостопански превозни 
средства.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20190718002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на машини за промишлено маркиране на метали, пластмаси и други материали 
търси дистрибутори. Продуктовата гама включва машини за електролитно маркиране, машини 
за маркиране на точки и лазери за маркиране. Компанията предлага и персонализирани 
машинни решения, както и професионално маркиране на продуктите на клиента.  
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http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ГЕРМАНИЯ BRDE20210503001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на порцеланови продукти с цел възлагане на производство на 
порцеланови опаковки.  
 
ИСПАНИЯ BRES20210430001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси доставчици на суров месинг за производство на метални компоненти, аксесоари и 
бижута. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210329001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Дизайнерска фирма търси производители на дамско бельо с цел възлагане на производство. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210402001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на дамски шалове.  
 
ПОЛША BRPL20210426001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси нови доставчици на хранителни продукти – млечни продукти, органични 
храни и хранителни добавки. 
 
ПОЛША BRPL20210419001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на храна за кучета търси доставчици на отпадъци от всякакъв вид месо. 
 
ПОЛША BRPL20210120001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Търговска фирма търси нови доставчици на здравословни храни и хранителни добавки. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20200521001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Производител на прецизни системи от най-ново поколение за тестване и откриване на течове 
при производството на продукти, търси търговски агенти. Системите са приложими в 
автомобилната промишленост, фармацевтичната промишленост, газово оборудване, 
алуминиево леене, хранителна промишленост и др. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20210316002 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Производител на аналитично оборудване за мониторинг на околната среда за откриване  на 
органични халогенни замърсители търси търговски представители. 
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