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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 ни приложената Expression of interest form. 

 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180829001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на пенополиуретанова пяна с цел сключване на дългосрочно 
споразумение за производство. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180808002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Доставчик на пълен набор от висококачествени хидравлични и пневматични системи и услуги, 
включително маркучи, тръби и тръбопроводи, конструкции на машинни елементи и монтаж на 
модули търси фирми, специализирани в производство на хидравлични цилиндри, монтаж на 
маркучи и огъване на тръби.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180823001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Софтуерна фирма търси бизнес партньори с опит за възлагане на поръчки и услуги.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180301001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Търговска агенция предлага представителство на германския пазар за производители на 
опаковъчни продукти и материали.  
 
ДАНИЯ BRDK20180816001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в дигитален печат, търси печатници, които извършват печат върху 
гофрирана пластмаса, с цел възлагане на поръчки. 
 
ИСПАНИЯ BRES20170404001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси доставчици на употребявани мобилни телефон с цел дългосрочно търговско 
сътрудничество. 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 14 / дата: 14.09.2018 

http://pcci.bg/img/files/bcd_eoi.doc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/effb321c-8232-4ee9-9f7e-946ec8a52eae?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/60df4b98-b182-44e5-b409-41b51e6edeed?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/06ff0d2d-1dd7-4ce7-9854-685a299f4c52?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/fc106c88-1d2f-42f0-a471-a43ef2d4714f?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/0c5299ff-bd23-44bc-8a5d-bf1b49fd5843?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/7dfc4921-5f2e-43d5-8c43-46da8b9d09df?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИСПАНИЯ BRES20180801001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси доставчици на дървени пелети.  
 
МАКЕДОНИЯ BRMK20180815001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на машинни части и инструменти търси доставчици на суровини – метални 
материали и метални профили.  
 
ПОЛША BRPL20170811001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител и дистрибутор на минерални торове търси производители на минерални торове с 
цел дистрибуция на полския пазар.  
 
ПОЛША BRPL20180831001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Кооператив със собствена мрежа от търговски обекти търси производители на здравословни и 
органични храни, с цел сключване на споразумение за дистрибуция на полския пазар.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20170224001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в търговия на едро с натурални храни и суперхрани търси производители 
и доставчици на такива продукти в големи количества. 
 
РУСИЯ BRRU20171221028 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в производство и преработка на риба, търси фирма, специализирана в 
уеб дизайн, с цел създаване на фирмен уеб сайт на английски език. 
 
РУСИЯ BRRU20171221026 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в лазерно рязане, щанцоване, огъване, заваряване, прахово боядисване 
на метални повърхности и производство на ламарина, търси доставчици на метален материал за 
металообработка. 
 
ТАЙВАН BBRTW20180704001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в търговия с голям асортимент от продукти за бебета, търси доставчици 
на бебешки продукти, с цел да разшири асортимента си и предлагането на тайванския пазар. 
 
ШВЕЦИЯ BRSE20170920001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на продукти за бебета търси производители на шишета за бебета.  
 
ШВЕЦИЯ BRSE20180906002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в дизайн и производство на мебели, търси производители на мебели, 
които работят с масивно дърво или фурнир от всякакъв вид дървесина.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00c62bc4-03fb-4a76-9456-9f69c06e7b97?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/de27c1fb-579f-4a41-a26b-8c865cbe3a93?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/c459ba75-ff83-4a07-9816-a0c4a484d725?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/7186bfdf-fa90-4c16-901c-b636391222af?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/61e3cd78-bdf5-414f-9d1e-4d4ad7768cb2?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/524f5dbb-3197-4682-a3c7-3659e2a91bc5?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/5bb7d8a3-77a6-4e61-8a73-2656035d96d7?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/e014c8c5-afaa-4c06-bfea-25ff5e8bc2cd?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/f3fcc377-b189-47c6-869b-7e7597440d54?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/e317d5a0-f3c3-419e-97a6-2152da638354?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

