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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 BRDE20180502001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители, специализирани в инжекционно формоване и обработка на 
силикон, които търсят инвеститор или продават акции на своето дружество. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180410001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на работно и защитно облекло, което намира приложение в 
различни сфери – транспорт, складиране, корабоплаване, спортна дейност и др., с цел 
възлагане на  производство с голям обем. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180523001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на фасадни LED-кристални огледала с LED: светлоизлъчващ 
диод с дървени рамки в стил барок, с цел възлагане на производство. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20171211001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма, специализирана в разработване и производството на измервателни уреди за 
повърхностно и междуфазово напрежение, търси производители на приложения и 
компоненти  за тензиометри.  
 
ИСПАНИЯ BRES20171207001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на медицински материали, инструменти и оборудване с цел 
ексклузивно представителство на испанския пазар.  
 
КИПЪР BRCY20180426001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на брикети и дървени въглища.  
 
 
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 17 / дата: 25.10.2018 

http://pcci.bg/img/files/bcd_eoi.doc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9170e252-5881-40cf-a924-6d783c1fcfd9?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/31011f42-5834-43c7-bd6d-7f66545b50c1?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/f9dbb9ec-bfdb-48a5-a0f5-948a9b403db2?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/78b8573e-00fe-4927-9dea-0d017e367a10?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/95c329e7-564e-4a6e-9ca3-007ef6647a8d?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/b91f1569-37ee-4f5a-a295-37d1ee7a6668?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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КИТАЙ BRCN20180327001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на машинни части търси бизнес партньори от същия сектор за създаване на 
съвместно предприятие в страни от Европейския съюз.  
    
ПОЛША BRPL20171019001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на картонени опаковки за широк спектър продукти търси производител от 
целулозно-хартиената промишленост, който да осигурява големи количества гофрирано 
многопластово велпапе.  
 
ПОЛША BRPL20180521001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на висококачествено антистатично работно облекло с цел 
дистрибуция и представителство на полския пазар 
 
УНГАРИЯ BRHU20180507001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производител на трикотажно облекло (тип поло и тениски) с цел възлагане на 
производство.  
 
УНГАРИЯ BRHU20171026001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на хранителни добавки и здравословни храни търси производители на 
студенопресовано масло от различни видове семена и ядки.  
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20180129001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма търси производители на железни отливки от 20 до 2500 кг.  
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20180516001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Производител на обувки търси подизпълнители за изработване на горната част на обувките.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180214002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Фирма със собствена марка и нова колекция за младежко облекло търси партньор за 
възлагане на производство на малки партиди на тениски, пуловери, якета и др.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180223001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Дизайнер на нова марка мъжко трикотажно облекло и бельо търси производители с цел 
възлагане на производство. 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d637506a-113f-440a-9993-07b498412803?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/bb6624ff-486b-4f0d-99a8-726b4828693d?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/4cc2899e-bb32-47a2-ad50-146d482b6462?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/e388a6be-25e1-4dce-a480-cd0b8c0f0911?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/e2bba3aa-2ce4-4515-af9f-ebcfd3caf03b?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/2ba35e13-3104-48c3-882e-15be7900de56?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/4a48913f-029b-4340-8a53-10b935b2f3aa?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/78968f5b-5e0a-4e66-8d78-83791cf913db?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/6f256ce5-51ad-47f0-9713-f7590f279716?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

