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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.  

 
БРАЗИЛИЯ BRBR20180529001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на оборудване и решения за контрол на градски вредители, търси производители 
на UV-A лампи за улавяне на насекоми. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20170703001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на прибори за хранене на бебета и иновативни продукти за бебета.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180702001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на машини търси производители на малки машинни компоненти и фирми, 
специализирани в инженеринг на електрически инсталации. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180621001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в дистрибуция на продукти за коса и мода, търси производители и 
доставчици на аксесоари за коса, баня и масаж. 
 
ГЕРМАНИЯ BODE20180711003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на течни хранителни добавки, включително и колаген, търси дистрибутори и 
възложители за производство на продуктите под собствена марка.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20170808001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в търговия и дистрибуция със суровини, части и оборудване за 
автомобилната и битова промишленост, търси производители в посочените сектори, за да ги 
представлява на германския пазар. 
 
ИТАЛИЯ BOIT20180613002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на иновативна технология и оборудване за лазерна терапия и криотерапия търси 
партньори за ексклузивно представителство. 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 11 / дата: 31.07.2018 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b1d72d50-f7ba-4566-9ebd-00d047b20ce4?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/ad763dcd-fffc-4d28-824e-e7086dea99cc?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/52022d1d-533f-40fe-b9e6-f84bf680e1c1?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/ef0f9a66-5be2-41ab-8ac7-f2ec481b7657?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/4d6f05dd-7253-4895-b231-d1ce6167e5d5?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/f01faaf8-2674-4bf6-bff3-10458c8b6e8d?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/94caf736-5e9b-4b78-b980-6337e55276dd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИТАЛИЯ BRIT20180606001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Дистрибутор на електрически, електронни и електро-механични компоненти търси нови 
продукти и нови доставчици, за да обогати асортимента си от предлагани продукти на 
италианския пазар.  
 
ИТАЛИЯ BRIT20180606002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в търговия на едро със замразени пакетирани продукти, търси 
производители на замразени продукти -  риба, зеленчуци, гъби, месо и други типични продукти 
за съответната страна или регион. 
 
КАТАР BRQA20180724001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в производство и търговия с медицински изделия, търси производители 
на фармацевтични продукти. 
 
КИТАЙ BRCN20180710001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в онлайн търговия, търси производители на кристални бижута с цел 
възлагане на производство.  
 
ПОЛША BRPL20180716001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в търговия с хранителни стоки, търси производители на свежи плодове и 
зеленчуци.  
 
ПОЛША BRPL20180726001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на модулни сглобяеми шкафове и кабини за баня търси доставчици на 
оборудване, плочки и аксесоари.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20180628001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в търговия с цветя, търси производители и доставчици на аксесоари, 
приложими за производство и търговия с цветя. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20180711001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на висококачествена гранола търси доставчици на суровини. Фирмата търси 
производители (био и конвенционални) на: 
• зърнени култури (овесени люспи, спелта люспи) 
• ядки (бадеми, лешници, орехи, кашу) 
• семена (тиквени семки, слънчогледово семе, ленено семе, сусам, семена от чиа) 
• сушени плодове (боровинки, захаросан джинджифил, ябълки, стафиди, кайсии, малини, ягоди) 
• естествени подсладители (мед, агаве сироп) 
• брашно (оризово брашно, кокосово брашно, картофено брашно) 
• подправки (канела, какао на прах, джинджифил, кардамон, индийско орехче, ванилия), 
• масло (зехтин, кокосово масло) 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180530001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Дизайнер на висококачествено дамско облекло със собствена марка търси производители с цел 
възлагане на производство. 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0294b97-88a1-41ec-9830-7ad57b604d10?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/25f044eb-1e08-4cd2-8ad5-fbaa08325de9?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/7efcb248-a186-4ff8-9c91-ad4fab938941?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/bedd8cd6-adcc-41bc-952b-8f4556ff4685?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/66a26bbd-f9bd-4c8c-a818-ceb15ff29b77?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/09ec3e77-9fea-422f-b7c1-d9b10900bc87?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/ff5fc7da-c3b2-44c8-b8ea-290dea2151cd?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/f923b6e2-4412-44fe-9888-d573453c136f?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/a7f0bf1b-4757-4649-91dd-3d60b71fdcf8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

