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БЕЛГИЯ BOBE20161215001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на иновативен регенериращ клетъчен продукт за ветеринарната медицина търси 
дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161127001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Дистрибутор на медицински устройства търси производители на нови, иновативни устройства за 
еднократна употреба, които да се използват за третиране на женски урологични и гинекологични 
проблеми. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161214001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител и дизайнер на продукти за предпазване от радиация в медицината търси 
дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161213003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на специално покритие за предпазване от разяждане, причинено от 
микроорганизми, на корабни корпуси и други морски машини, търси дистрибутори. Покритието 
не се трие лесно и е безвредно за околната среда.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161206001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Независима пивоварна, която произвежда първокласна бира с широк спектър от цветове, 
алкохолно съдържание и вкусове, и е носител на множество награди, включително „Най-добър 
Битер във Великобритания“, търси дистрибутори.  
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161206002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в бизнес релокация и предлагаща услуги като глобалната мобилност, 
имиграция, междудържавни посещения, културно и езиково обучение, търси партньори с 
подобна дейност за сътрудничество. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170203001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на евтини, водоустойчиви, лесни за сглобяване автомобилни покривни кутии с 3 
размера: 200 литра, 350 литра и 415 литра в черно, сиво и бяло, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20170203001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на висококачествени, уникални кожени гривни за мъже и жени, търси 
производител или търговец на едро на висококачествена плътна или олекотена кожа. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170203002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 03/ дата: 15.02.2017 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba0caa95-5d12-46ad-9e70-ba77c03954a0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bdeecc84-7a0d-441b-a758-39e0af917f05
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d597d46f-a310-4a9b-999a-cf24260f3e78
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aa62d57-5685-464c-aa93-02558925457d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bdd6e658-e48e-4304-9903-1d8c35deeeae
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f5e6372-dfd6-45bb-b774-8d02d4858b90
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0468fa83-683b-408b-a381-032dd0d5d6ef
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7db1409-8a5e-47d8-9354-86c1dfa72abb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c7eb9c76-9ffc-448c-8535-df1382e11271
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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Разработчик на софтуер със собствен екип, предлагащ услуги от начална консултация за идея, 
през прототипиране и изработване на софтуерната апликация или продукт, до управление на 
проекта и техническото му изпълнение, търси партньори в същата сфера за съвместно 
разработване на авангардни решения. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170106001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Дизайнер и производител на луксозно и висококачествено бельо търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20161231001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик и производител на хранителни добавки за спортисти, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161219001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на онлайн обучителни инструменти за деца от начално обучение (5-14 годишни), 
търси иновативни онлайн обучителни решения, за да ги продава на Великобританския пазар. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161212001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на технология за предсказуемо бизнес прогнозиране на пазара и нивата на 
продажби, без да има исторически данни, използвайки висша математика и стратегически 
анализ, търси разработчици на софтуер за изработване на подходящ интерфейс и цялостен 
продукт/приложение. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20161215002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Телекомуникационна компания търси международни партньори за изграждане на мрежа от 
експерти за консултиране на фирми във връзка с международни и роуминг телекомуникационни 
тарифи, условия и решения. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161207001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на специална технология за почистване на запушени канализации без химикали, 
предлага услугите си като подизпълнител. Технологията спестява изкопните работи и подмяна на 
тръби, може да се прилага също за подготвяне на запушени тръби за рехабилитация. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161103001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Научен център, който разработва решения в областта на криобиологията, физика на ниските 
температури и охлаждане, специализирн в анализа и тестване на материали и опаковки за 
криогенно съхранение, търси партньори за изследователска дейност, производители и договори 
за подизпълнение за разработването на нови технологии. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161219002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на електронни устройства за наблюдение чрез високо технологични сензори за 
подпомагане на възрастни хора, позволявайки самостоятелност, но в същото време спокойствие 
на близките, търси търговски споразумения за представителство или съвместна работа. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20170206002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик и производител на иновативна, екологично съобразна, лесна за поддържане и 
автоматизирана  система за пречистване на питейна вода чрез слънчева енергия, подходяща за 
монтиране, както в градски, така и в отдалечени региони, където има липса на питейна вода, 
търси дистрибутори, които също могат да предоставят поддръжка на инсталираните системи.  
  
ГЕРМАНИЯ BODE20161215001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в устойчиво строителство и изработваща проекти за екологично 
строителство със специфични енергийни концепции, оценка на жизнения цикъл, симулация на 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79d567fb-e2c5-47ed-b09c-c32440d8fbf2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6498c130-1632-4eff-a6c4-75454c446b27
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1cbb32b-f45f-44b8-a018-605536ae6c6a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b3e65df-280a-469a-a8dc-61c866bfee41
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c037352-1356-4160-aa37-2b5264192e15
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4eea57e8-3aa7-4b2f-b6fa-74037f979444
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3de459d0-4e48-44f8-9218-b4236f66f8c7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf8e1da3-de5a-406d-bef4-c158cb293f9d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/004a40a2-fc4d-4a35-962e-2b09d6abb121
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74c26852-4450-45b7-a97e-e375f4e626f7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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енергията и дневната светлина, търси дистрибутори и също предлага сертифициране на сгради 
според стандартите за „зелено строителство“. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161215003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на иновативна нанотехнология за изработване на подобрено, керамично,  
незалепващо покритие за метални и огнеупорни повърхности, което предпазва от корозия, 
разтапяне, висока температура или тежка UV радиация, търси договори за услуги с фирми от 
автомобилната, санитарната и космическата индустрия. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161213002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на изделия от неръждавейка, сертифициран в производството на съдове под 
налягане със сертификати: DIN EN 1090-1, DIN EN 1090-2 и ISO 9001:2008, предлага услугите си 
като подизпълнител. 
 
ГЪРЦИЯ BRGR20161205001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разпространение на офталмологични продукти за офталмологични 
кабинети, търси производители, за да ги представлява на гръцкия пазар.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20161205002 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Производител на висококачествени и конкурентни електронни уреди за управление на кораби 
търси дистрибутор. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20170203001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на метални изделия, разработил иновативни водогрейни камини, от 
висококачествени материали, с висока степен на сигурност и с високо КПД за отопление, търси 
дистрибутори.  
 
ДАНИЯ BRDK20161130001 Виж пълния текст (EN)                   Поискай адреса 

Разработчик на спортно шкафче, което премахва миризмата на спортни обувки, вече тествано в 
множество фитнес центрове, спортни зали и частни компании, търси производител за този 
продукт.  
 
ДАНИЯ BRDK20170209001 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Разработчик на колекция от животински фигурки от дъб, търси производител. 
 
ИСПАНИЯ BOES20161201002 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Производител на замразени цитруси по иновативна система търси дистрибутори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20161212001 Виж пълния текст (EN)                Поискай адреса 

Производител на пластмасови заготовки за земеделието и градинарството търси дистрибутори. 
 
 
ИСПАНИЯ BOES20170113003 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Доставчик на фармацевтични, здравословни, диетични и козметични продукти търси 
дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20161208001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Патентован производител на уникална торта базирана на червеното „Монтепулчано“ вино търси 
дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20161205001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11b0c821-8f73-42b9-8b24-0da438608b92
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d88c1cc-7148-4697-8618-f932effe468d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59b5d834-004b-4e04-a36c-205620acc196
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f41c740-6b48-40d2-b3bc-39b8b86d9b9a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d01d4945-2a98-41ad-a9bb-b678703ccd6e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52396ec1-bbef-4f0b-9fee-9e47320aa4b8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db89c609-268e-4a11-8165-932bc676decd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42055656-b185-4c7e-852b-c478ec316d2b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84d2ab3a-aa23-445e-8e1c-316b4563adcf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/64f3a577-d9d1-4b58-8715-82399d3cdc95
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a187fe3-913c-4285-8faa-3bd047e9a48f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0fdd3b1-5b9b-40dd-a8d9-247ca1652379
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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Фирма, специализирана в изследването на регенерацията на тъканите и разработила ново 
устройство за регенерация на кръвоносни съдове, посредством биомимичните свойства и 
механичните предимства на коприната, е доказала, че това устройство може да се използва за 
различни тъкани, като периферни нерви, сухожилия и стави, кожа и други, търси финансови 
партньори за доклинични и клинични изследвания. 
 
ИТАЛИЯ BRIT20161219001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Културна асоциация, специализирана в маркетингови стратегии за местни фирми в селски 
туристически региони, търси подобни асоциации за съвместна работа. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161214001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Университетска компания, специализирана в разработване и разпространение на хранителни 
добавки от растителни липопротеини от 50-70 нанометри, обогатени с биофункционални 
елементи, търси дистрибутори. 
 
ЛИТВА BOLT20170201002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговията на печки и стъкла за печки, врати за камини, камери за 
опушване, грилове и стойки, пещи и техните части, чугунени тигани и тенджери, търси 
дистрибутори.  
 
ЛИТВА BOLT20170203001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на натурален оцет, доматени сосове, кетчупи, горчици, консервирани зеленчуци, 
заместители на мед, сиропи, безалкохолни напитки и др., търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20161208001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Малък фамилен бизнес, специализиран в отглеждането на ябълки и производството на сушени 
плодове (ябълки, круши, сливи, малини, ягоди, череши, касис, червено френско грозде), търси 
дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20161117002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на автоматични и полуавтоматични сушилни камери за дърводобивната и тежката 
промишленост, с възможности за производство на сушилни с различни размери и по 
спецификация на клиента, търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20161215003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на минерална каменна вата, която се използва за топлоизолация, за 
шумоизолация и като огнеупорен материал в строителната промишленост, търси дистрибутори.  
 
ПОЛША BOPL20161214001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайна, производството и ремонта на леки самолети, предлага 
триколка с електрически мотор, подходяща за придвижване в градска среда или за свободното 
време, търси дистрибутори на триколката. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20161205001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на месни продукти от месото на черни прасета търси дистрибутори.  
 
ПОРТУГАЛИЯ BRPT20170105001 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Производител на охлюви от видовете Aspersa Maxima и Aspersa Muller търси консервна фабрика, 
която да консервира продукцията. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20161220002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cff29971-0f6a-4934-b0c4-4f5be85d1542
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb3b6c0e-52bc-4a0f-a592-2a981b5fb342
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc25b19a-3347-408f-ae75-6943cbb0b1a7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6121f55a-6c04-4e89-90f0-979ce7198057
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb997b0e-8619-4e41-8ee8-c2e8afa48f04
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84778ce9-fa78-49a9-8c7f-c21da1767078
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60b0ce5b-92ac-43d4-afc3-cdeec3a5f2bb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c6f3c274-e3e9-46a6-be43-f290b2921380
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28d8d895-97c4-48cd-b55a-c05e0dcf8fcb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f60e74a2-e21d-4a9b-9d09-035c7682a683
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d400388a-2281-4dba-a7a7-39766a152099
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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Доставчик на бели и червени вина със сертификат за произход, на шампанско и 100% 
национално червено вино „Турига“, търси дистрибутори.  
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20161220001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство на сухи вина от региона на на Лисабон и някои вина със 
запазена марка от Аленкер, търси дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BORO20161213001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в обработване на стомана и други метали, с възможност да произвежда 
метални продукти в малки и средни количества, търси договори за възлагане на производство. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20161205003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Търговец на едро на продукти за здравеопазването, медицината, пара-фарамацевтиката и 
дезинфектанти, търси партньори, които желаят да продават стоките си на румънския пазар. 
 
РУСИЯ BORU20170124001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на самозалепващи се продукти, като самозалепващи се ленти, етикети, 
промишлена маркировка, знаци и др., търси дистрибутори.  
 
РУСИЯ BORU20170113001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на метални газови бутилки и други съдове за транспортиране на горива, търси 
дистрибутори.  
 
РУСИЯ BORU20170112001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на бои за метални конструкции, търговски транспортни средства, строителна 
техника, самолети, екипировка от химическата и нефтената промишленост и др., търси 
дистрибутори.  
 
РУСИЯ BRRU20170124002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Дистрибутор на минерална вода търси доставчици.  
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20170113003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител и дистрибутор на ядки и сушени плодове търси доставчици на принтирани 
опаковки за хранително-вкусовата промишленост.  
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20170116001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на десертчета от смесени ядки, сушени плодове и чипс търси производители на 
опаковки. 
 
 
СИНГАПУР BOSG20170113004 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

BRC и HACCP сертифицирана фирма, производител на разтворими напитки, търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161201002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на тухли от естествена пемза търси дистрибутори.  
 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161123001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на различни видове пълнозърнесто брашно за битови и промишлени нужди търси 
дистрибутори.  
 
ФИНЛАНДИЯ BOFI20170109001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на висококачествени продукти за коса търси дистрибутори.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d74f7ba8-ad42-4a98-89df-88cce3fc386a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7395127-3048-405a-9c2a-c688ea27157d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c6c382db-0cd8-4cea-a844-743018b3fbcd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cba3ad6d-c37b-4806-8483-308fb18b5885
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9701c8c9-737c-46dd-a5e7-57a6401a1639
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b13ec414-4b4f-47e6-bfcd-f162645965e2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da9ef927-cbe4-449c-af36-f4de396c314a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa524cc7-bd64-4bb5-9516-8c42c6ef2c07
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/383e1ade-c320-4404-835b-1f6bf3ac5068
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8334fa8-433e-4a53-95e6-0f980a800da0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2aa0536-07cf-4939-baf3-fa6d094ab0c7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6be2d150-59d3-4e4f-8746-aea213e6e7dc
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fa8905a-3b7b-450d-a209-6b2c37c3f9e1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ФИНЛАНДИЯ BOFI20170209001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на модули от ламинирана дървесина за еднофамилни къщи и жилищни сгради, 
както и детски градини, училища, търговски центрове, спортни центрове и промишлени халета, 
търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20161213002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на плавателни къщи-лодки за дългосрочен или сезонен наем, търси дистрибутори 
или финансово сътрудничество за разработване на нов туристически комплекс. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20161202004 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на висококачествена замразена азиатска храна (самосас, спринг ролс, равиоли и 
др.), търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20170201001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в областта на биологични решения в земеделието, които подобряват 
растежа на растенията, търси нови дистрибутори за своите био торове.  
 
ХОЛАНДИЯ BONL20161209001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на специален филтър за вода, който механично отстранява всички патогенни 
бактерии, както и твърди частици и вируси, без помощта на химикали, търси дистрибутори.  
 
ХОЛАНДИЯ BONL20161125001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Изобретател на специална соларна система за унищожаване на насекоми - вредители в 
земеделието, търси партньор-инвеститор, който да разпространява и поддържа технологията 
след закупуване на по-голямата част от акциите на фирмата. 
 
ЯПОНИЯ BOJP20170127001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на устройство за ръчно мелене на кафе, чаени листа и подправки, което използва 
керамично острие и дава по-добра производителност в сравнение с други подобни устройства, 
търси дистрибутори.  
 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b28b7b1-9a53-4e81-b283-fb081446e669
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1fb3e36-3dde-4b73-a948-92d9b19dc5ca
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1bdf0b8b-6d4f-4613-bf74-04893fd456b8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e50e72a7-8c8e-4138-8c1f-68ebba88139c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b91ad486-9d3e-44f6-b4c8-f79ec0af7d97
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8475b6dd-0516-404c-9738-217c415555f4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27995f4e-a4bf-471b-ac74-179d5b92529a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

