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АВСТРИЯ BRAT20200811001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на плоскости и повърхности, произведени от изсушени естествени 
материали, търси доставчици на необработени и изсушени растения, които се произвеждат 
без използване на пестициди. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20200605001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на индустриални вентилатори търси подизпълнител, на когото да възложи 
част от производството си. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20200714001 Виж пълния текст (EN)  
COVID-19: Фирма търси вируциден дезинфектант за ръце с доказана ефективност срещу COVID-

19. Дезинфектантът не трябва да съдържа парфюм, багрила и формалдехид. 

 
ГЕРМАНИЯ BRDE20200713001 Виж пълния текст (EN)  

Дистрибутор търси производители на електроника и електрически компоненти, като 
микроконтролери, дисплей контролери, интегрални схеми (ASIC), памет карти и други 
устройства за памет, зарядни устройства, компоненти за радиочестотна идентификация 
(RFID), сензори, кабели, конектори, печатни платки, светодиоди и др.  
 
ДАНИЯ BRDK20200811001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси производители на нано ленти с двустранно залепване. 
 
КИТАЙ BOCN20200722001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на оборудване за тестване на висок клас батерии и други устройства за 
съхранение на енергия, търси дистрибутори.  
 
ЛИТВА BRLT20200527001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси производители на висококачествени опаковани хранителни продукти -  
маслини, масла, консервирани зеленчуци, конфитюри, кремове, сосове, подправки, сушени 
месни продукти, бисквити, крекери, тестени изделия, сирена, оцет и други подобни. 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 12 / дата: 17.08.2020 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f6fa945-12a6-4c8e-b65f-55bf112b7ffd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04a595df-06b4-4a81-98ce-f34ad6b90f40
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a512cac1-5468-44f5-b258-45c008571b86
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aadc488-8b9f-483a-9bad-8630b11759e8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d77ddd1a-826d-449b-b7fe-6c9c38d71205
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/899b046d-32ae-4133-9980-8681f9ededb3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c00866b-5253-4a37-a321-a6baeb87375c
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НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20200803001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на голям асортимент месни продукти търси подизпълнител, на когото да 
възложи производство и опаковане на печен бекон. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ BONL20200615001 Виж пълния текст (EN)  

Износител на джинджифил, куркума и ориз търси дистрибутори.  
 
СЛОВАКИЯ BOSK20200721001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на строителни материали, произведени от отпадъци от картонени опаковки, 
търси дистрибутори. 
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20200721001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на селскостопанска техника търси търговски агенти и дистрибутори   
 
ТУРЦИЯ BRTR20200717001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси доставчици на бял мрамор. 
 

ТУРЦИЯ BRTR20200723001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси производители и доставчици на 3Д печатни/сканиращи системи , 
предназначени за реставрация на исторически и културни обекти.  
 

УНГАРИЯ BOHU20190211001 Виж пълния текст (EN)  

Иновативна компания предлага система за денонощно производство на електроенергия  от 
възобновяеми енергийни източници. Фирмата търси търговски агенти и дистрибутори.  
 
УНГАРИЯ BOHU20200716001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на широка гама изделия от стъкло за бита, за лаборатории и за други 
приложения търси търговски агенти и дистрибутори. 
 

ХЪРВАТИЯ BRHR20200803001 Виж пълния текст (EN)  

Производител и дистрибутор на натурални продукти търси производители на супер храни. 
 
ЮЖНА КОРЕЯ BOKR20200723001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на анализатори на телесен състав (BCA) и монитори на кръвното налягане 
(BPM) търси дистрибутори. 
 
ЮЖНА КОРЕЯ BOKR20200724001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на PNA (Peptide Nucleic Acid) - технологичен комплект за откриване на 
мутации и за онкологична молекулярна диагностика търси дистрибутори и нови клиенти. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91ac5f36-259b-46a6-afc0-504380a734c7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03402186-97ad-4b14-9438-018496471e3e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/019795a6-c2ab-498b-919d-02dd19cf17ba
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11a3126d-1425-4966-ad71-515d785b3b85
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20b3494a-d842-4b13-8c4e-7f2128f7d862
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/394ae50e-2a4b-472b-af05-3ce7a7e67361
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3eba9b31-ae8b-47d3-a8d7-2c390e3e5238
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ce7481c-a37e-4123-aeba-97b707d1295a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69cc5974-ae22-42ee-a452-5d8036aacbc5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/623c8153-3833-4c14-bc4a-07c1ac0a654b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/763f443c-d9d8-42f6-938e-23c473cef16f

