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АВСТРИЯ BRAT20210211001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на хранителни стоки за супермаркети. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20200821001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Търговска агенция, специализирана в търговия и инженеринг в автомобилния сектор, търси 
производители на продукти за автомобилната промишленост.  
 
ДАНИЯ BRDK20210211001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма със собствено разработено иновативно еко решение за борба с вредителите в селското 
стопанство, чрез насекомни феромони, търси партньор със съществуващ широкомащабен 
ферментационен капацитет за възлагане на производството, особено в етапа на ферментация.  
 
ИТАЛИЯ BRIT20210127001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на чадъри.  
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210205001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на възглавници. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210211002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на мека мебел и столове.  
 
ПОЛША BRPL20210216001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на суичъри, тениски и спортни панталони.  
        

РУМЪНИЯ BRRO20201230001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на мраморни камъни за сгради и интериорен дизайн търси доставчици на 
мраморен прах, декоративен мраморен чакъл и мраморни плочи. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20210105001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители и доставчици на облекло, почистващи продукти,  
електронни и електрически уреди за дома, компютри и галантерия.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20210106001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на дивани. 
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f763397a-c02c-44ac-9836-a8b9c4d80b7e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e54231cf-be5f-47e2-81ca-d77ca7febedd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/675673ee-754d-4c85-955e-86c01ee3853c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e09df773-7151-4dd1-aba6-73d378580164
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83605d57-4494-40e3-824c-27509d57216a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34798690-72e5-4b55-8cce-cca05af2cc02
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f948483-3169-4d11-8652-0873ee147612
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aeee366-48d8-42f1-b0be-7dcee713778a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2daf771a-9589-4d7d-83ff-456aa3ee9af8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af0d39e2-955a-43c8-b57a-df8f158ac6d8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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РУСИЯ BORU20210211001 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Производител на биологично активни фуражни добавки за селскостопански животни и птици, 
създадени на базата на млечнокисели бактерии, минерали, микроводорасли и зеленчуков 
пълнеж (без използването на антибиотици и генетично модифицирани организми), търси 
дистрибутори. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20210209001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма търси производители на дървени елементи с цел възлагане на част от производството на 
дървено устройство за локална вибрационна терапия за облекчаване и предотвратяване на 
симптомите при карпален синдром.  
 
УКРАЙНА BRUA20210210001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на благородни феросплави с цел внос и дистрибуция на 
украинския пазар. 
 
УКРАЙНА BRUA20210103001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на сладкарски изделия. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210216004 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на сенници търси производители с цел възлагане на част от производството. 
    
ФРАНЦИЯ BRFR20210203001 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма търси производители на дървени мебели с цел възлагане на производство на детски 
лакирани мебели. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210216002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на сенници търси доставчици на специфични текстилни платове. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20210216001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма търси под-изпълнител с цел възлагане на производство на паста от месо и / или морски 
протеинови хидролизати. 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/784cd9b9-d40c-46b1-99d5-88220ad5e998
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a1ac5ae-cb87-402f-a90c-482d4e6b698f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edf86596-bc27-450d-8237-68cfbea4209c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ced98ce-95a5-43d0-b233-683007d8c29a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2973421d-441d-4884-8bfb-5e33306a5484
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/160d8b29-b6ce-41f0-956a-7da0e3f4655c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6cc76ba-5c3c-4b88-97cf-3c6b04fbb49b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10874ebf-e73c-4c04-927a-eef3dd26be72
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

