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АВСТРИЯ BRAT20170214001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Дизайнер на модни чанти от PVC и брезентови изрезки, които вече се продават на световния 
пазар, търси производител. 
 
АРМЕНИЯ BOAM20160803001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на ръчно изработени, висококачествени и елегантно опаковани шоколадови 
изделия от натурални продукти, плодове, билки и подправки, търси дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20161206001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на софтуер, предлагащ иновативна дигитална поддръжка на различни видове 
жилищни сгради (апартаменти, здравни заведения, домове за стари хора и др.), търси 
дистрибутори. 
 
БЕЛГИЯ BOBE20160712002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Търговски представител на луксозни писалки, кожени изделия и часовници на световно известни 
марки, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOPL20161220001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на отливки за пластмасови и метални продукти търси индустриални партньори, 
които прилагат и търсят такива отливки. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170213001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на иновативна сплав от калай за запояване на метали на ниска температура, без 
спомагателна грес, която може да се използва като алтернатива на заваряване, нитоване и 
лепене, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170206001 Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 

Производител на гама от стилно изработени кухненски фурни, търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170202001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на иновативни фризьорски продукти, като шампоани, балсами, препарати за 
изправяне на косата, препарати за стилизиране и др., търси дистрибутори. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20170201001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Проектант на нова бебешка кошара, стандартизирана спрямо Европейските и Американските 
изисквания, търси производител. Проектантът ще предостави технологичните изисквания за 
материали и сглобки, на които трябва да отговаря продуктът. 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 05/ дата: 16.03.2017 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92a6d1c0-31ca-4cd1-906d-831d8ef22d38
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b54e80b8-a163-4d9b-b003-ac0584050567
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3c24c98-dc5c-4439-a55b-112de3046ff1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b329ac2d-6a95-4fb9-9bfb-32f336f1d470
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3101c0e2-6477-468f-b915-f4c8b956fd98
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0657212b-3a45-4f63-9c22-a97c9f4f0878
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30df9572-9e56-4638-8b4c-550a27692450
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b57be6b5-f542-4019-9b47-b842050d38ff
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afcf23e5-8f46-404a-8d3c-20335bf4f6b6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20170203005 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в проектиране, производство и доставка на различни видове вериги и 
верижни аксесоари за домакински нужди, строителство, машиностроене, морско дело и охрана, 
търси дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161114004 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на система за автоматична оптична инспекция в производството на цилиндрични 
компоненти, която се базира на специално проектирана обработка на изображения взети от 
статични или движещи се цилиндрични продукти, предлага инсталация на цялостни системи или 
интегрирани продукти.   
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161215002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Транспортна фирма предлага услугите си за съхранение и превоз на стоки в централна Европа. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161025002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в телекомуникационните технологии, предлагаща стандартни и 
поръчкови комуникационни решения за имейл, факс и SMS, търси лицензианти. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161219002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на електронни устройства за наблюдение чрез високотехнологични сензори за 
подпомагане на възрастни хора, позволявайки самостоятелност, но в същото време спокойствие 
на близките, търси търговски споразумения за представителство или съвместна работа. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20170116001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма със собствена платформа за електронна търговия, търси производители на малки 
изделия за кухня, баня и домашни потреби, за да предлага продуктите им на своята интернет 
платформа. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161222005 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на иновативни осветени врати и каси за врати, търси дистрибутори. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20161114005 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в сектора на възобновяемата енергия, предлагаща инфрачервена 
карбонова отоплителна система, подходяща за инсталиране в тавани, стени или подове, търси 
дистрибутори. 
 
ГЪРЦИЯ BOGR20161019002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на продукти от агнешко, овче и козе месо, сертифицирани по ISO 22000/ISO 9001 
и Халал, търси дистрибутори.  
 
ГЪРЦИЯ BOGR20161201002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на нарове, ябълки, десертно грозде, кайсии, мандарини и др., търси 
дистрибутори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20161216003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Търговец на дървени пелети и костилки от маслини, които се използват за отопление, търси 
дистрибутори. 
 
ИСПАНИЯ BOES20170125001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на високо и средно качество кожени якета, търси дистрибутори.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/161f8bbe-11cd-4858-aeb4-d84ee4cd6ec2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ace99705-945f-4f82-a5a7-3dc464055b4e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1188ac88-0818-4d30-b285-4c9d24240da6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da135dfa-8f02-447a-962b-b623fd692349
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/0bf11833-c788-48bd-827c-04b73ed748a8
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba5199ee-6e1f-4a1c-a4f2-6a78475dc37b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a8ada33-f83c-4338-b867-6d45c6e6ed1c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1b2e9ba-c341-4079-a0cc-dd30a3d279b4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ac94a51-b87c-4f85-b217-b9883a2e25f2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab14807d-0360-434b-bf2d-f029281dbf4f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70ccd3a6-98f4-4b08-89e6-fb3d814255d6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИСПАНИЯ BOES20161229002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител и търговец на широка гама от сладкиши, включително халва, марципани, 
кристализирани плодове, захарни и карамелизирани бадеми, търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20161212003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на дълбоко замразени прясно точени макарони, както и единични и групово 
порцирани готови макаронени ястия с високо качество, търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161212002 Виж пълния текст (EN)                    Поискай адреса 

Производител на дълготрайни, сертифицирани и реномирани италиански колбаси, търси 
дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20161125002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на платформа за резюмиране на дигитални текстове, търси клиенти. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161103001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на индустриални вентилационни системи търси дистрибутори. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20161222003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на дизайн за вътрешни врати, чрез новаторска техника за кожени вложки, които 
могат да се свържат в разнообразни композиции с различна форма, цвят и материал, подходящи 
за ламинирани и стъклени врати, търси архитекти и интериорни дизайнери. 
 
ЛИТВА BOLT20170213001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в регистрирането на компании и защита на правата за индустриалната 
собственост, предлага услугите си. 
 
ПОЛША BOPL20170104001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на креативни и висококачествени декорации за стена, като ръчно рисувани 
картини, гравюри върху платно, фототапети, тапети и акрилно-стъклени картини, търси 
дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20161229004 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Търговец на растителни продукти, включително фуражно зърно: пшеница, тритикале, овес, 
ечемик, царевица и протеинни суровини: слънчогледов шрот, рапично брашно и соево брашно, 
търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BOPL20161219001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване и производство на хардуер по спецификация на клиента, 
предлага услугите си на нови клиенти. 
 
ПОЛША BOPL20161216001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в транспортиране на хора на територията на Полша, търси туристически 
агенции и други заинтересовани партньори, на които да предлага услугите си. 
 
ПОЛША BOPL20161214003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на ауспуси за всички водещи марки товарни превозни средства, селскостопански 
превозни средства и електрически генератори, предлага услугите си за подизпълнение. 
 
ПОЛША BOPL20161208009 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d83a6798-8852-40c2-a3e4-778282270fb3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a16a3f1-3024-4365-b909-9e7d32d049e6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eeac6849-6da3-4c78-b855-da87e904eda4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3f80b97-87fc-4ae1-b397-ce622d9eca61
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b7f12a1-826e-450a-bd59-407d6f6b3c86
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12eddb10-b61c-42a7-93e7-044cda42ce3f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a855ec74-fec8-4380-9892-00d111422e3b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/050b02bd-2de0-4189-88dc-a983c990c274
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8264ab5b-18c4-43cf-8802-1f3e28047801
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e4bd58-dd79-4705-89d7-299e8353d2b2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8667fc94-b7ef-4ca7-820a-aead36a5db1c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a03bc531-e722-4536-adf1-8fa1d328fe54
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/873b1c11-e1dc-47f2-81f8-de3799a4a488
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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Производител на алуминиеви прозорци и фасади търси дистрибутори. 
 
ПОЛША BRPL20161125001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Търговец на био безглутенови суровини и продукти, търси производители, за да предлага 
продуктите им на Полския пазар. 
 
ПОЛША BOPL20161028001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Креативна агенция, изработила интерактивна виртуална разходка, която се използва за 
рекламни цели, търси клиенти, които се интересуват от алтернативни методи за реклама. 
 
ПОЛША BOPL20160830001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на седалки за самолети и космически кораби по всички изисквания за технология, 
дизайн и ергономичност, търси партньори, нуждаещи се от висококачествени седалки за техните 
проекти.   
 
ПОЛША BRPL20160713002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия с индустриални продукти, търси партньори, чиито продукти 
да представя на Полския пазар. 
 
ПОРТУГАЛИЯ BOPT20161128001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разпространение на замразени хранителни продукти, търси 
дистрибутори.  
 
РУМЪНИЯ BORO20161219008 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на помпи с различна мощност и капацитет, търси дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BORO20161216003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в сериграфия, литография и бродерия, както и сублимационен печат 
върху текстил,  търси клиенти. 
 
РУМЪНИЯ BORO20161215003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на дървени дюбели и лепенки за сглобяване на мебели или поправка на дефекти 
в дървесината, търси дистрибутори. 
 
РУМЪНИЯ BORO20161205001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на PVC покривала за земеделието, промишлеността, спорта и туризма, търси нови 
клиенти. 
 
РУМЪНИЯ BORO20161219001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Строителна фирма, специализирана в изолационните технологии, предлага услугите си като  
подизпълнител. 
 
РУСИЯ BORU20170207001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на екологични дървени играчки за деца (комплекти, блокчета, конструктори и др.) 
търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20170131001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на реагенти за хормонална и алергична диагностика, търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BORU20161114003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в разработване и произвеждане на оптични елементи, компютърно 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab673359-ab56-471d-a114-68759a53cb14
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f2fc292-d81e-46ee-b7ef-d88a145bc19e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/381479ec-0151-4c59-8181-6e47a950db74
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c1a83c6-367a-4c5c-83cb-141ec58d8c97
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4371390c-79ba-48d9-ab56-0d31cd3c0f32
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a56add29-8056-42db-a242-24dfa78493da
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/144aee1e-db8a-4e84-80c4-5987a19a660c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e30a3531-3cfe-4ee0-b234-49022b8d6b49
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/385555e2-f1ee-47ba-9dd6-642be0694c62
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37cef617-a69b-40c4-ade2-d51a1515ea7e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1e24cf6-6969-47cf-b4d8-e9c12c07fbac
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b9a0b8d-298a-44d0-8ebd-38d88ce0de37
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/255d9565-300a-47cf-b395-20185ebadb43
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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синтезирани холограми, лазерни интерферометри за научни и индустриални цели, търси нови 
клиенти и възложители на производствени услуги. 
 
РУСИЯ BRRU20170131001 Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 

Производител на биологично разградими опаковки търси доставчици на биаксиално 
полипропиленово фолио и фолио от полиетилен терефталат. 
 
РУСИЯ BORU20170127002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на оборудване за функционална диагностика и неврофизиология, 
електроенцефалографични и пулсови оксиметри, търси дистрибутори. 
 
РУСИЯ BRRU20170126001 Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса 

Производител на едноосови ремаркета търси доставчици на резервни части. 
 
СЛОВАКИЯ BOSK20161012001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Разработчик на GPS следящи устройства за всички видове превозни средства, със 17 годишен 
опит в тази сфера, търси нови клиенти и дистрибутори. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20170113001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в преработване на чай и кафе, търси доставчици на различни 
висококачествени съставки за чай. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20161220001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в размножаване на охлюви и хайвер от яйца на охлюви, производител 
на кремове и балсами за грижа на тялото от хайвера, търси дистрибутори.  
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20161216003 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на тикви "Хокайдо", лимец, промишлен коноп и различни видове билки, търси 
дистрибутори. 
СЛОВЕНИЯ BOSI20170119001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на биологично разградими лепенки от терапевтичен протеин, които могат да се 
използват във ветеринарната медицина, разграждат се от организма и не оставят следи и 
белези, търси дистрибутори. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20161228001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на лек, преносим, подходящ за носене под дрехите електрокардиограф (ECG), 
който измерва активността на сърцето по време на спорт или тежък физически труд, търси 
дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20170213001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на технически текстил за тъкани и защитно облекло, търси партньори за възлагане 
на производство.   
 
ТУРЦИЯ BOTR20161228005 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на мебели за офиси, училища и лабораторни системи, търси търговски 
представители. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20161221011 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на порцеланови съдове за хранене, подходящи за хотелиерство, 
ресторантьорство и кетъринг, търси дистрибутори. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0510ec76-48de-4085-ae25-b16873bbaf7f
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e891706-f594-4963-90ec-872b1810aae3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/144e3c74-44de-42fc-b881-5b98cf72ece7
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb0e1443-1310-4e56-8fab-e2900d80252c
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac1a9a53-f1bb-4878-b6cb-65ee69127640
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dfc2cd1-9209-4764-aa07-f7ddb16a08ea
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c05de4d6-daca-4c78-9f2d-6dbbf1951627
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acd1337a-b485-41c1-8dd4-958de0003f51
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81c8aa10-85ca-4feb-9065-9e61ef4749d3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d3cb61d-d9a6-497d-8875-8907a9d1c18e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ccfc9883-b717-4498-a9a4-d17303c03469
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f47b4e58-d8c0-4c80-8953-43de79223631
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ТУРЦИЯ BOTR20161214002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в производство, продажба и поддръжка на ултразвукови системи за 
почистване, предлага услугите си. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20160516001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на машина за месене на тесто, търси дистрибутори. 
 
УНГАРИЯ BOHU20161206001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на спирачни челюсти и накладки, търси клиенти по договор за производство.  
 
ФРАНЦИЯ BOFR20161026001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в медицинска криотерапия (лечение чрез изстудяване на тъканите) и 
криостимулация на нервните окончания, обект на множество научни публикации, клинични 
изследвания и дисертации, приложими в различни сфери - спортна медицина, ревматология, 
подиатрия, гериатрия, спешна медицина и ветеринарна медицина, търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20170105001 Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 

Производител на гумени изделия търси доставчик на малокалибрени инструменти за 
деконструкция на залепени за метал гумени уплътнения. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20161212001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на иновативни сгъваеми изотермични опаковки за транспортиране на продукти, 
чувствителни към външната температура, подходящи за фармацевтичната, хранителната и 
транспортната промишленост, търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20170118002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на органични плодови напитки, сайдери, бира и безалкохолни напитки с 
оригинален вкус, търси дистрибутори. 
 
ФРАНЦИЯ BOFR20161219001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Производител на полиетиленови тръби за вода, които се използват за изграждането на 
подземни водопреносни мрежи, търси дистрибутори. 
 
ЧЕХИЯ BOCZ20161214002 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайн, производство и монтаж на жилища от контейнери за превоз и 
модулни къщи, търси нови клиенти и търговски представители. 
 
ЮЖНА КОРЕЯ BOKR20161223001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в софтуерно дефинирани мрежи (SDN) и мрежова функция за 
виртуализация (NFV), които позволяват контролирането в реално време на мрежова сигурност, 
търси нови клиенти и дистрибутори. 
 
ЮЖНА КОРЕЯ BOKR20161221001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в персонализиране на инфраструктурата на информационните 
технологии в сферите на финансите, комуникациите, обществените услуги и здравеопазването, 
предлагаща софтуерно съхранение за бизнес и персонални нужди (Network-Attached Storage), 
търси дистрибутори. 
 
ЮЖНА КОРЕЯ BOKR20161128001 Виж пълния текст (EN)                  Поискай адреса 

Фирма, специализирана в мрежовата сигурност и изобретила система за пълна сигурност, 
състояща се от суич за сигурност и визуален интернет протокол, която може да се използва в 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02b527c9-cb8e-4d91-a8a2-c6f9afd4ff6d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3fd9f0ba-1bd7-453d-a8e0-634a47031523
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94e019e0-2863-4e32-b667-0686959703e5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/241a7075-3b29-43a8-80cf-098574450f81
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/495c653a-f5d4-4358-9bda-219348733fa0
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a810f043-ba8e-42e8-ba0e-741c8248d28d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/093e7735-bb39-453a-ad3c-1fb58fb695b1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2181dc3e-9b47-4fd4-a7e8-30c8ca51ba6e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e336b51a-2ff8-4ab3-bca0-410bfe26d6f1
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c58dda9-6582-4f6c-942b-6c59f0e9ecbb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8aa65ea6-ea7a-403c-afd9-3fa461ce7b1b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a2bced3-5c16-4314-852d-787859ecba82
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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корпоративни мрежи за следене и управление на различни дейности в мрежата, търси 
дистрибутори. 
 
 
 
 


