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БЕЛГИЯ BOBE20201125001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма предлага екологичен метод за почистване на повърхности, базиран на микрофибър 
с памет. Приложим е почистване на училища, хотели, ресторанти, офис сгради, публични 
администрации, почистване на домове и др. Използва само вода, без препарати. Фирмата 
търси дистрибутори, фирми за почистване и търговци. 
 
ИСПАНИЯ BRES20210205001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в поддръжка на вятърни турбини, търси доставчици на нови и 
преработени резервни части за вятърни турбини, като лопатки, помпи, скоростни кутии, 
електрически двигатели, спирачки и др.  
 
ИТАЛИЯ BRIT20210202001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма, специализирана в проектиране на автомобили и производство на специални 
превозни средства, предлага възлагане на дизайнерски и инженерни работни пакети, 
които включват компютърно подпомагане - дизайн (CAD) и инженерство (CAE), базирано на 
входни данни, предоставени от крайните клиенти.  
 
КОСОВО BRXK20210105001 Виж пълния текст (EN)  

Вносител и дистрибутор на храни търси нови производители на хранителни продукти – 
свежи и преработени.  
 
КОСОВО BRXK20210122001 Виж пълния текст (EN)  

Търговска фирма търси производители на тестени изделия, месни и млечни продукти,  
които да бъдат доставяни целогодишно. Продуктите трябва да бъдат с отлично качество, 
добре опаковани и защитени, в съответствие със стандартите на ЕС. 
 
ЛИТВА BOLT20210202001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на хранителни добавки, медицински изделия и козметика, търси 
дистрибутори и възложители, които желаят да предлагат продуктите със собствена марка.  
 
НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20210129001 Виж пълния текст (EN)  

Фирма търси производители на обувки с цел възлагане на производство на сандали.  
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ПОЛША BRPL20210202001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на стоманени конструкции за морската индустрия и за енергийния сектор 
търси доставчици на метални листове (морски клас) със сертификати EN-10204 тип 3.2 и 
DNV GL.  
 
ПОЛША BOPL20201202001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на декоративни свещи и сапуни, изработени от натурални и екологични 
материали, търси търговски агенти и дистрибутори 
 
РУМЪНИЯ BORO20210127001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на осветителни тела от дърво търси дистрибутори и търговски агенти.  
 
СЛОВЕНИЯ BOSI20210202004 Виж пълния текст (EN)  

Производител на натурална козметика, произведена от словенска лечебна сива глина и 
хранителни добавки, търси дистрибутори. 
 
СЪРБИЯ BORS20210126001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на натурални хранителни добавки търси дистрибутори. 
 
ТУРЦИЯ BOTR20201215001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на LED лампи за хирургически цели, компактни LED лампи за работа и 
осветление на помещения, които са интегрирани с 4K камера с ултра висока разделителна 
способност и безжичен двустранен контролен панел, търси дистрибутори и корпоративни 
клиенти.  
 
УКРАЙНА BOUA20200108001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на дървени палети търси дистрибутори и възложители на поръчки.  
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20210125001 Виж пълния текст (EN)  

Търговска фирма търси производител на перилни препарати с цел възлагане на 
производство на екологични ленти с препарат за пране.   
    
ФРАНЦИЯ BRFR20210121001 Виж пълния текст (EN)     

Търговска фирма търси производители на полипропиленови тъкани торби.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20200128001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на лиофилизирани (сушени чрез замразяване) плодове търси дистрибутори 
и търговски агенти. Чрез този метод на сушене плодовете запазват напълно аромата, вкуса 
и хранителните си качества.  
 
ЧЕХИЯ BOCZ20200217001 Виж пълния текст (EN)  

Производител на дамски чанти и аксесоари търси дистрибутори и търговски агенти.  
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