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АВСТРИЯ BOAT20161130002 Виж пълния текст (EN)  Поискай адреса 

Фирма, създала първото мобилно приложение за застраховка на коне, разработва допълнителна 
функционалност за мобилното приложение - пазаруване на аксесоари за коне. Фирмата търси 
съществуващи онлайн магазини за конски аксесоари, за да ги включи в приложението си. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20170109002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на ръчно изработени белгийски „лиеж“ гофрети от натурални съставки, търси 
дистрибутори и заинтересовани франчайзополучатели. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161213001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Дистрибутор на части за лодки между 20 и 40 метра, търси нови доставчици. Доставчикът трябва 
да предостави ексклузивно предложение за дистрибуция във Великобритания или да позволи на 
компанията да използва собствената си марка. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161220002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на аудио и видео системи и системи за събиране на данни (софтуер и хардуер) за 
охранителната индустрия, търси дистрибутори и лицензианти.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161222001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, изработила 2 в 1 пътна чанта за кучета, която се преобразува в кучешко легло за секунди, 
търси производител за дългосрочни отношения за производство на този продукт и бъдещи 
продукти разработени от компанията. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161222001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител и дизайнер на дрехи и аксесоари за бойни изкуства търси дистрибутори и 
международни партньори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161216001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, изработила Софтуер Като Услуга (SaaS) за обучение, който е достъпен чрез компютър, 
мобилни устройства, таблети и мобилни апликации, търси дистрибутори или разработчици на 
електронни курсове. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161124002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайн, проектиране и производство на ръкавици, както модни така и 
специализирани ръкавици с пръсти, които се обръщат назад, търси дистрибутори. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 02/ дата: 30.01.2017 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe88e245-7779-4f74-b8e6-a125b91cbf7a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eda8df15-a788-4870-b613-3b67ce08d542
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20256d1f-d37b-4ba4-9775-296fd9c4d01e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1db439b4-239e-42b9-acfe-a9fd935491d7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/975f2745-1655-431a-9aa7-27624027f5e3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4664ed3-65b4-4767-803a-567b0ac6eeff
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/466391e0-eb22-4737-af27-2aa91df012a4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ef00a19-010e-464a-b4aa-3973236cc8c8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161205002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия на едро и дистрибуция на мляко във Великобритания,  търси 
дистрибутори и търговци на едро в други страни за разпространението на нов продукт – мляко в 
специални малки еко опаковки, пастьоризирано по специална иновативна технология. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161130002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в консултиране, проектиране и изработка на различни видове продукти 
от идея до краен продукт, посредством софтуер за проектиране SolidWork и системи за 
прототипиране: Stereolithography, Selective laser Sintering, Computer Numeric Control machining и 
изработка на вакуумни отливки на прототипи, предлага услугите си на производители и 
предприемачи. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161128002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в гласов дублаж на проекти от различни видове бизнес сфери, предлага 
услуги за дублаж на корпоративни видео продукти, информационни и промоционални видео 
продукти, награждавания и презентации, търси маркетингови агенции за партньорство. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161108003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в строителството, е проектирала и създала  уникална въздуховодна 
система от най-устойчиво велпапе. Фирмата търси франчайзополучатели и потенциални 
партньори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160920001 Виж пълния текст (EN)                                      Поискай адреса 

Дистрибутор на гримове и аксесоари, ноктопластика, маникюр и педикюр, накити и продукти за 
косата търси дистрибутори от други страни за разширяване на дистрибуторската си мрежа. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20160826001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Агенция за набиране на персонал търси партньори за намиране на медицински сестри, доктори, 
здравни асистенти и социални работници в частния сектор.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161110001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, разработила иновативна система за монтиране на домашно и промишлено осветление, с 
доказана концепция и прототип, търси производител с опит в производството на електрически 
аксесоари. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20161215001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на селскостопанска техника търси доставчици на различни пластмаси и 
производители на пластмасови кабини за селскостопански машини. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20161130001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на селскостопанска техника търси доставчици на различни хидравлични и 
електронни компоненти за селскостопански машини. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161114001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, изобретила, изработила и успешно продаваща на пазара течност за предпазване на 
различни видове каменни плоскости без да нарушава техните паропропускателни свойства 
(всички видове камък: от висококачествен мрамор до тротоарни плочки), търси партньор, който 
да поеме бизнеса. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161110001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, разработила специални гофрирани, кръгообразни уплътнители от корозоустойчива 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b40b5623-597d-41f3-8654-9cc345f3bb88
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34d4181d-556d-4388-92b3-ac017f167a99
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d6211ce-b776-4a58-aa3a-a11ef7ac8ea5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc3fb229-b76d-4ff8-bdd8-c5a212c6ef11
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b8f35a1-5e75-4adc-857a-85ac79287ad4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/199b2df3-859f-4118-98d8-a3f53eac24b2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0877afb-72e7-4b7f-b284-8edd0b7e8d95
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7350690-6333-4cd7-ba3b-2ddd454e6acc?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff4997d5-e88d-43f2-94d1-6bfe67f194e7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2608f1c2-7bca-4866-93b9-c4eb68679dac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7199abd-4b22-43ee-84f2-ae56fdcf853f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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стомана, покрити двустранно с меки текстилни слоеве, които могат да се произвеждат по 
индивидуални спецификации на клиента за размер и геометрия, търси партньори.  
 
ГЕРМАНИЯ BODE20160914001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на табели, етикети и печати, маркировки, лазерно гравиране, винилни букви, 
печат, рекламни материали, банери и знамена, търси партньори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20160929002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в софтуерна и и хардуерна автоматизация  на производството или така 
наречената Индустрия 4.0 (Интернет на вещите – IoT във фабричното производство), търси  
предприятия, които имат интерес да прилагат  напреднали академични и проучвателни модели в 
производството им. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161006001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в съвместна работа с армията и най-вече с военния флот, като 
предоставя планиране, конструиране и реконструиране на плавателни съдове и поддръжката до 
края на експлоатацията им, търси корабостроители, системни разработчици и производители на 
оборудване. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161020002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана във висококачествена спасителна техника за кораби, както и в 
конструирането на офшорни инсталации, търси дистрибутори.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20161122001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на голяма гама алуминиеви врати и прозорци, подходящи за големи и малки 
проекти, търси дистрибутори. 
 
ДАНИЯ BRDK20160901001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Фирма, специализирана във внос на органични храни, търси производители на органични ядки 
като бадеми “Маркона”, орехи, кашу, лешници, кедрови ядки, шам-фъстък, семена на киноа и 
чия, както и органични зелени маслини.  
 

ДАНИЯ BRDK20170109001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Предприемач, проектирал функционална Скандинавска мебелировка, търси производител, на 
който да възложи производството на лампа от фурнирована бреза със сменяеми странични 
панели от акрил. 
 

ЕГИПЕТ BOEG20160924001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на горива, масла и въздушни филтри за всички видове превозни средства и 
земекопна техника по лиценз на добре позната международна фирма производител на филтри, 
търси дистрибутори и търговски представители. 
 
ИНДИЯ BOIN20160216001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на устройства за медицината, фармацевтиката и здравната диагностика, търси 
възложители за производство на устройства в тези области. 
 
ИРЛАНДИЯ BOIE20151216001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на патентована хидравлична отоплителна система, която оперира с минимално 
количество вода и ниска температура, търси дистрибутори и търговски представители.  
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0d92cca-e8b2-4362-a9b7-dd57c4c5e83c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e27564a0-caa1-473c-a339-f3bacf3cca88
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1a330d7-acf1-4d9d-8280-cfdec6309d80
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bad3c1c-04f4-41e0-b5ee-3f2288bf36c8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05dd0918-336f-40bc-a29f-a8e8a6548f4e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85bb8e9f-717c-47e9-9c77-3862ee4d8dea
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f475611f-5510-4458-87fd-ea6551122587?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83d06375-728f-4744-b428-d3bc3c219da7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db66d2be-37f0-41ba-befa-2c9f325f5714
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53cb6416-6b43-4665-b7a7-ae3fb7e0bfc9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИРЛАНДИЯ BOIE20161108001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на дюзи за водоструйки, използвани за почистване на индустриални сифони и 
тръби, търси договори за производство. 
 
ИСПАНИЯ BOES20170113002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, отдадена на подобряване на здравето и разработила хранителни препоръки базирани на 
индивидуалния генетичен модел на всеки пациент, чрез които се подобрява качеството на живот 
и здравословно остаряване, търси лицензианти. 
 
ИСПАНИЯ BOES20161219001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на спортни дрехи и екипи за водни спортове в собствена фабрика с капацитет за 
обслужване на големи поръчки, предлага персонализиране на продуктите според изискванията 
на клиента и търси търговски представители. 
 
ИСПАНИЯ BOES20161114001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в металургията и производството на метални части, чрез студено 
пресоване, заваряване и сглобяване, търси клиенти за работа като под-изпълнител.  
 
ИСПАНИЯ BOES20161114002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в доставката на прясна, замразена, преработена и филетирана риба и 
морски продукти, търси дистрибутори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20161020001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на традиционни сирена, търси международни дистрибутори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20161014003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на взаимно заменяеми батерии за електрически превозни средства, търси 
производители заинтересовани да използват батериите в техните автомобили.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20160804001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на Сицилиански мрамор („Перлато“, „Перлатино“) и търговец на вносни мраморни 
блокове и листове, търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161209001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана и сертифицирана в производството на био и конвенционални сокове от 
плодове и зеленчуци, търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161215004 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на инкрустирани мебели и мебелировка търси партньорство с архитектурни и 
дизайнерски студиа. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161013002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на висококачествени мебели, търси международни партньори: дистрибутори, 
агенти, архитектурни и дизайнерски студия. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20160523005 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на медни тръби и части, които се използват предимно в електромеханичната 
промишленост, хладилната техника, индустриални кухни и бяла техника, търси агенти, 
дистрибутори и търговци.  
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80e4e256-9b96-4c32-a664-4826ec47763a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2989a75-f4da-4557-92e1-8e9a433adf1f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7610b082-c8e8-4ac2-9659-d65227da0886
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae6cca28-82c0-40a9-bca4-383639837e24
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c83eb06c-6441-4ade-b6af-fca4a1a48bfd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23b4bd6f-cea5-41a5-82dc-86caddaa9c0a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d63adab-eb52-4869-8711-e7dd88c39dff
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6022233-cdcd-41ed-84a3-98ef830bc6d5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c69ea54-893c-4c8c-853e-6df634bbdf6c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b88a5215-0623-4b18-9ddd-8a40d4126799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab863348-c501-43f7-8ae3-0221466e60b3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce9ebd07-d4d2-41b9-a75c-d29cd1039021
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИТАЛИЯ BOIT20160810001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство, дизайн, обратен инженеринг и прототипиране на 
дизелови, бензинови и хибридни двигатели за промишлени, морски и земеделски машини, както 
и за дронове и безпилотни самолети, предлага услугите си като под-изпълнител.   
 
ЙОРДАНИЯ BOJO20161102001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на спално бельо, покривки, хавлии и халати, търси дистрибутори. 
 
МАКЕДОНИЯ BOMK20161107001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в подкрепата на местно ниво при събиране на информация и технически 
данни, юридическа и законова помощ за производството на енергия в Македония, както и 
проучване на пазара и разработка на проекти, предлага услуги за проектиране и консултиране на 
чужди инвеститори в сферата на възобновяемата енергия. 
 
МАКЕДОНИЯ BOMK20160926003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на шоколадови продукти, закуски, бисквити, топени сирена, кетчуп, майонеза, 
разтворими напитки и витамини, супи, подправки, бита сметана, бонбони и др., търси 
дистрибутори и търговски агенти. 
 
МАКЕДОНИЯ BOMK20160808001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, разработчик на финансов и счетоводен софтуер за малки, средни и големи предприятия, 
търси клиенти и дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20151021001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в обслужване и аранжиране на прозорци и интериор, търси 
производители на прозоречен текстил и декорации като: галантерия, бродерия, декоративни 
тъкани, корнизи и други.  
 
ПОЛША BOPL20161117003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в предлагането на туристически пакети за колоездене и каяк, търси 
партньори, туристически агенти и туроператори.  
 
ПОЛША BOPL20161122001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на опаковки за хранителната, фармацевтичната, козметичната индустрия, както и 
пластмасови изделия за строителството, търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20161125004 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в премахването на миди от водни системи като електроцентрали, 
язовири и други водни структури, предлага услуги като подизпълнител.  
 
ПОЛША BOPL20161110002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване на системи за контролиране на оборудване в 
производството и в предлагане на услуги в сферата на Лийн Сикс Сигма (Lean Six Sigma), търси 
дистрибутори и партньори. 
 
ПОЛША BRPL20161229001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в доставка на висококачествени козметични продукти на козметични 
салони и СПА центрове, търси производители и дистрибутори на професионални козметични 
продукти като минерални маски за лице, продукти за нокти и кератинови продукти за коса. 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0fe35a1-b607-4714-95fe-ca2f1b963e51
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/38425686-82c6-4a26-80f0-f156bcddb15d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e4830bd6-8d7f-43e7-b684-80725f9d142e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03572f38-7d40-407f-86fb-9609b8a5b794
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2606c5c4-f712-4bbf-9347-e65b14c87cb4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc4aef1a-d485-470e-ba26-5fad8e2a0772
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/315ddc8d-9242-4a86-b007-2919809c1827
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d7786d8-6f90-47c7-827a-256be55fd09a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ec3994a-b5e9-4312-a9a9-e44744fb2eee
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bddd963-0e4a-41ec-8b1a-55b234d7c763
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b4941a8a-2800-4b48-b440-9eda361aa121
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20151221002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, работеща в сферата на специализирани машини като влекачи, разрушителна и 
транспортна техника, търси доставчици на автомобилни аксесоари като помпи, серво-мотори и 
повдигащи съоръжения.  
 
ПОЛША BRPL20151117001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в обработка на пластмаса, производство и дистрибуция на пластмасови 
опаковки, търси нови доставчици на пластмасови капачки за бутилки, пластмасови бутилки, 
автомати за чаши, водни помпи и пластмасови чаши.  
 
ПОЛША BRPL20161220001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Търговец  на иновативни и екологични продукти за вътрешни и външни покрития, като еко 
тапети, еко мазилки и еко строителни материали, търси нови доставчици.  
 
ПОЛША BOPL20161208007 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Дистрибутор на медицински пособия като дишащи матраци, възглавнички за седене, спални 
възглавници, спални помощни средства и уреди за рехабилитация по последни технологии, търси 
дистрибутори и агенти. 
 
ПОЛША BOPL20161115002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на козметични инструменти и аксесоари направени от натурални материали като 
дърво, кварц, гума, търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20161018005 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в износ на ябълки и 100% натурален ябълков сок, търси бизнес 
партньори и дистрибутори.   
 
ПОЛША BOPL20161115003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на силови уреди, кардио уреди и фитнес аксесоари, търси дистрибутори. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20160120002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване и производството на машини за заваряване под 
напрежение, точково заваряване, рязане и изправяне на тел, металорезни машини и др., търси 
международни дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BORO20161018001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на мебели търси дистрибутори. Фирмата също предлага услуги като 
подизпълнител за компютърно рязане, кантиране, пробиване и други свързани услуги на 
различни дървен плоскости.  
 
РУМЪНИЯ BORO20161011001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на текстилни продукти като опаковки за кореспонденция, медицински чанти, 
чанти за пренос на пари, пощенски торби и пликове, пломбирани пликове и др., търси 
дистрибутори и партньори. 
 
РУМЪНИЯ BORO20160311005 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване на софтуерни и електронни продукти за интернет 
магазини, туризъм, мениджмънт, здравеопазване, транспорт и др., търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BRRU20170112001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на бои за метални повърхности търси доставчици на суровини. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b484bcca-3b8d-4c01-a57e-3982160463fd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1774765e-4742-4ce6-8f29-790fef0782c5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/676c55a6-e127-4583-ad57-a01bce534c05
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8aff5d4a-284e-484b-b2f3-05b05b8d83e5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7665fe91-7ae0-4886-a98d-956ed3b54f91
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32bd0435-b44b-4f44-b49b-ddba32a29b7e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40f3f772-4cc7-41ba-a660-af7d570162ca
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5c008ec-ea0e-48a3-9001-260504fb26f5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c63cb96-fdfc-4ac0-a280-3b698671b906
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a046dbd-a40f-4cad-8538-2d0942cba2f1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28f75b9b-6e27-4d34-af9c-7634dd2e6610
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bf3b038-9ea6-4cf5-9fa1-60af12801ff6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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РУСИЯ BORU20160825001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, разработила и произвела покритие за антибактериално предпазване на повърхности, 
търси партньори и дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20160909002 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на хранителни добавки от терипанг (японска холотурия) с добавен хитозан и 
калциев алгинат, търси партньори и дистрибутори. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20161021001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, разработила програма за събиране, обработване и представяне на данни за 
електроенергия, топлина, вода, газ и др., търси дистрибутори, доставчици и крайни потребители. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20161013001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване на персонализиран хардуер и софтуер за всички 
индустриални сектори, търси клиенти и дистрибутори. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20161114001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма за производство и монтаж на конструкции и ключарски продукти от неръждаема стомана 
търси партньори за съвместни дейности и подизпълнение. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161222006 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на дървени мебели търси договори за подизпълнение. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161103001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на части за машини, търси договори за подизпълнение.  
 
ТУРЦИЯ BOTR20161103002 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на оборудване за автомобилната промишленост като командни кабели, спирачни 
кабели за ремаркета, жила за отваряне на предния капак, жила за механизма на резервните 
гуми, жила за контрол на седалки, жила за скоростомери, жила за капаци, жила за отваряне на 
врати и др., търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161020001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на всички видове трудно износващи се стоманени отливки за тежки машини от  
бетонната и циментената промишленост търси клиенти за продуктите си.  
 
УНГАРИЯ BRHU20161129001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Търговец  и дистрибутор на храни, търси нови доставчици на консервирани ананаси и 
вакуумирани сирена.  
 
УНГАРИЯ BOHU20161108001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, дистрибутор на титанцинкови рулони и листове търси търговски агенти за предлагане на 
тези продукти в други страни.  
 
УНГАРИЯ BOHU20160808008 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на пластмасови плоскости, тръби, профили и листове за строителството, 
енергетиката и промишлеността, търси дистрибутори. 
 
УНГАРИЯ BOHU20160809007 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Дистрибутор на стъклени продукти, произведени от добре позната китайска компания, за която 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ccdd6df7-703c-4c86-8ea4-f100c46f1b41
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58b0fb87-de4b-4604-baa9-1e6d6510f5f8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/14c8455a-76f6-440d-8217-755d11165bb5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f36df0f-d6d8-4ff8-83ea-abbfbe358d84
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc08c790-d4ff-4a3a-80db-1170a41db122
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c931673-b862-4b3c-b112-d73b49c9c16a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8235c40f-9028-4ce4-8a8f-f9437569e8c7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2aa63e4b-626e-479b-8911-8b6e670501a7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2f5df64-b790-4bc5-a4bb-cee356e7d9ef
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/220eeb09-fd7b-4e58-a434-a6e0c06de3ab
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9d5b0f4-698c-4c80-9cd6-a631c3162e69
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9568dbb7-b34f-4b42-b659-4ffaa04e8cde
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be8f2459-dfe8-41ef-b9e8-d56e9bdaf4c4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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фирмата държи ексклузивни дистрибуторски права, търси под-дистрибутори от други страни.  
 
УНГАРИЯ BOHU20160808007 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, специализирана в предлагане на иновативни продукти за здраве на животните като 
лекарства, храни и добавки, търси дистрибутори, за да разшири портфолиото си. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20160913001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на висококачествени специализирани седалки и столове за медицината и офис 
оборудването търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20160802001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, разработила електронна пазарна платформа за продаване на продукти от производители 
директно на потребители, търси маркетинг агенции и агенции за електронно обучение, за да 
популяризират тази платформа. 
 
ФИНЛАНДИЯ BOFI20161121002 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, разработила иновативна ролка за сезал, използвана при отглеждането на парникови 
краставици, която изравнява височината на растенията, търси дистрибутори. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20160922001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, специализирана в продажбата на уникални туристически голф пакети комбинирани с 
предлагане на  висококачествено вино, търси производители на уникални качествени вина. 
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20161121001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, специализирана в маркетинг и комуникации, в продукция на интерактивни визуализации, 
които могат да се използват за обучение, виртуални обиколки, симулатори и др., търси клиенти. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20161213001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Фирма, разработчик и производител на технологии за третиране на отпадъчни води, търси 
партньори и дистрибутори, както и производители на пластмасови продукти необходими за 
техните системи. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20170103001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса 

Производител на метли и четки за почистване, спешно търси нов доставчик на различни размери 
дървени дръжки и глави за метли и четки. 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/770c99ee-cea7-4fa1-ba60-4906014b355b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93a2c385-4f91-4352-8a38-78ec31999067
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fe1dc87-f442-4091-8fb6-5bbca33fa287
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8617aeab-e819-40e9-ba31-3593083201d6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b44d38bd-d806-4650-87a3-ecc746669cdf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8bd69af-0b26-4202-9ae4-e2a933537570
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f45b278-cbfd-42a6-8146-1f2d6d7eb5ea
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b418dd19-6204-4b9c-9840-98a0f57e209f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

