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Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за 
търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на 
Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст запитването Ви 
интересува, изпратете приложената Expression of interest form.  

 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180601001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на висококачествени кожени чанти в 12 различни стила търси производител за 
възлагане на част от производството. ( В пълния текст са приложени снимки. ) 
 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOBA20180608001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на хранителни продукти от елда, ръж, пшеница, царевица, ечемик, овес, ориз, 
лимец, готови сладкарски смеси, търси дистрибутори. ( В пълния текст са приложени снимки. ) 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180612001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в предлагане на креативни решения за осветление, търси производител 
за възлагане на производството на специална осветителна колона, изработена от мека 
поцинкована стомана и с конусовидна форма. Фирмата има сертификат BS EN ISO 9001: 2015 и 
търси производител, който е в състояние да доставя продукти с много високо качество.                   
( В пълния текст са приложени снимки. ) 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180615001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в проектиране на комплекти от тухли за барбекю, търси партньор за 
възлагане на производство.  Потенциалните партньори трябва да могат да произвеждат съгласно 
стандарта за безопасност EN 1860-2013: 1.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180618001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производител на пластмасови детайли чрез технологията за впръскване и 
шприцоване. ( В пълния текст са приложени снимки. ) 
 
ИТАЛИЯ BOIT20160513001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Бизнес училище, търси партньори (университети, бизнес училища и институции), с които да 
разработват, популяризират и предлагат съвместни международни програми за обучение и 
учебни пътувания, предназначени за студенти и мениджъри. 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 08 / дата: 29.06.2018 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d310991-29a9-440f-92c9-93b099eed2cd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/950ef3c2-fd70-45f9-a05c-242a1a3e670b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/350ae44b-c1bb-490d-a622-80e9ea7376c5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0a36eea-00a3-4f57-a4fc-5d529d015897?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/537ee770-2ecd-4dbb-a408-95145033ba51?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35367263-c53d-420d-9afb-656fda8e3041?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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КИТАЙ BRCN20180531001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в дистрибуцията на европейски селскостопански продукти на китайския 
пазар, търси производители и доставчици на твърд разтворим NPK тор за засаждане.  
 
ПОЛША BRPL20180202001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в областта на грижите за животни, търси производители на анодирани 
алуминиеви листа, които да бъдат използвани за производство на идентификационни табелки за 
домашни любимци. Листовете трябва да бъдат размер (в mm): 1000x500x1 и цвят: златен, зелен, 
червен, тъмносин и лилав.  
 
ПОЛША BRPL20180425001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана във внос и онлайн продажба на хранителни добавки, здравословни и 
диетични храни, търси производители на нови продукти, с които да обогатят съществуващата  
продуктова гама.  
 
ПОЛША BRPL20170630001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в търговска дейност в областта на рекламата, търси производители на 
пластмасови изделия за рекламни материали - термоформовани платформи, броячи за дисплеи, 
държачи за щандове, дозатори и други.  
 
ПОЛША BRPL20180530001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в продажба на висококачествени мебели от ратан и върба, търси 
производители и дизайнери на мебели и домашни декорации от ратан и върба, с цел 
дистрибутиране на полския и европейския пазар. 
 
РУМЪНИЯ BRRO20180119001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на опаковки на хранителни продукти (потребителски термоформовани контейнери 
за храни, отпечатани чаши, алуминиеви капачки и др.), търси доставчици на гранулиран 
полистирен, полиетилен терефталат и алуминиево фолио.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20170309001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в предлагане на цялостни, иновативни и интегрирани решения за 
електронна сигурност, търси дистрибутори.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20161213001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в разработване, производство и доставка на технологии за пречистване 
на отпадъчна и питейна вода, търси партньори за възлагане на производство на пластмасови 
изделия и дистрибуция на цялата гама от продукти. ( В пълния текст за приложени снимки. ) 
 
ЧЕХИЯ BRCZ20180606001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител и дистрибутор на  хирургически халати и други подобни изделия, търси 
производител, на когото да бъде възложено част от производството. 
( В пълния текст са приложени снимки. ) 

 
ЧЕХИЯ             BRCZ20170130001           Виж пълния текст (EN)       Поискай адреса 
Дистрибутор на продукти за домашен интериор търси нови доставчици на естествена кожа за 
изработване на продукта за декорация на дома.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8b7133f-b620-496e-84b1-e7f3aa7b94d4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c34e6c0-7332-4ef8-8b67-dccf2c9c9639?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec94396d-5a9c-4bf4-8793-f6cc69b86240?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1310c8fe-a665-49fa-8299-7c08438bd16f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba17d7a5-f0ca-4890-86de-cfcc1a94724c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50a4090a-4222-40f5-8529-a803de42cdf3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e160c5c6-e48a-4a7f-a3c5-b0fdf8935282?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f45b278-cbfd-42a6-8146-1f2d6d7eb5ea?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2172980b-f113-4875-a7e0-d9457626403d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db8700c7-b7f7-47a4-aa1e-b446e3ae84cb?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

