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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 BODE20180421003 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на фуражни храни и хранителни добавки за животни и хора търси дистрибутори.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180911001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на дървени елементи от масивен дървен материал от лиственица, с 
цел възлагане на поръчки за производство.  
 
ДАНИЯ BODK20180118001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на нечупливи висококачествени чаши от стъкло търси дистрибутори.  
 
ДАНИЯ BRDK20181004001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители и доставчици на био ядки – бадеми, лешници и други, които са с 
необходимите сертификати за биологично производство.  
 
ИРЛАНДИЯ BRIE20180711001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на еко опаковки с цел възлагане на производство на специфични 
опаковки от екологични материали. 
 
ИСПАНИЯ BOES20160615002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в производство и предлагане на различни професионални решения за 
обработка на дърво, приложими в много сектори на промишлеността, търси дистрибутори.  
 
ИСПАНИЯ BOES20180927001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в разработване, производство и маркетинг на продукти за растителна 
защита на биологично земеделие, търси дистрибутори.  
 
    

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 16 / дата: 05.10.2018 

http://pcci.bg/img/files/bcd_eoi.doc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84f393d0-6174-4a57-a214-264991bf87c0?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/2bac473b-5f67-4561-ac2c-afbbb227778c?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/d6f7bc34-57db-4a6e-b0d6-7716189556ee?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/4b2a45d5-239c-4f45-818a-5a80bec9b35c?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/59559dd7-5b20-4506-87af-212b5012958a?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/71666534-54b7-4bd1-955e-08af3c8f7064?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/15a8976e-3af8-4a1b-959c-10b465f477ab?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ПОЛША BRPL20170413001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на плодови сокове търси доставчици на суровини за органични сокове.  
 
ПОЛША BOPL20180906001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на дамско бельо търси дистрибутори. 
 
СИНГАПУР BRSG20181005001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Дистрибутор на вино търси производители на вино. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20180830001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси доставчици на всякакъв вид дървен материал и дъски за строителни дейности.  
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20180118001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на хранителни добавки за хора, заети с активна физическа дейност и спортисти, 
търси дистрибутори.  
  
ФРАНЦИЯ BRFR20180514001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители с опит с цел възлагане на производство на паста от месо и / или 
хидролизирани протеини. 
 
ФРАНЦИЯ BRFR20181002001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в проектиране и производство на автоматизирани линии за промишлени 
фурни, търси партньор за възлагане на производство на модулни и конвекторни фурни, според 
зададени спецификации.  
 
ХЪРВАТИЯ BOHR20170825001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси дистрибутори на риба. Предлага редовно зареждане с дребна риба, предимно – аншоа и 
сардина.  
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27597265-e993-4df2-8f6b-a49f4a3e0f15?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/9c35c3e0-a8b7-47bf-b7f3-0882501d8e97?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/fd5934b0-3d80-4803-8a00-252e675d03bb?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/7795e77e-0bf3-4d36-8cad-4078b3fe8930?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/1ccf46ef-07c4-4aa8-becf-19b33171167d?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/70f94748-eaf7-4e57-9fd9-abf15f9ca64d?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/b3111fe1-22ad-4421-b19d-95217eb36c54?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/622e5061-c281-46af-ac35-076ede1b9db6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

