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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 приложената Expression of interest form.  

За контакти и повече информация - тел. +359 293 209 54, e-mail: ierc@bia-bg.com, ierc2@bia-bg.com, 
ierc3@bia-bg.com, t.danailova@bia-bg.com 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210505002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на амортисьори, топлообменници, пречистватели на газ, 
амонячни и водородни горелки, амонячни резервоари и др. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20210311001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производител на натурални козметични продукти с цел възлагане 
производството на защитен балсам за лице и тяло, който предпазва кожата от прекомерно 
овлажняване. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20210507001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Агенция за подбор на персонал търси фирми, специализирани в подбор на персонал, с 
които да партнират при набиране на работна сила за германския пазар на труда. 
 
ИЗРАЕЛ BOIL20200603001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на екологични торове и продукти за листно подхранване (снабдяване с 
хранителни вещества за растенията чрез листата им) търси дистрибутори.  
 
ИТАЛИЯ BOIT20210520001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на дамско модно облекло търси дистрибутори. 
 
КОРЕЯ BOKR20210216001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на уреди за пречистване и омекотяване на вода търси дистрибутори. 
 
КОСОВО BRXK20210527002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на фармацевтични продукти и медицински изделия. 
 
КОСОВО BRXK20210527001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на широка гама продукти търси производители на почистващи препарати, 
продукти за HORECA сектора и опаковани хранителни продукти.  
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 09 / дата: 15.06.2021 
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НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20200518001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси иновативни качествени продукти за спортът на открито - ски, 
сноуборд, планински туризъм, къмпинг, планинско и състезателно колоездене.   
 
ЛИТВА BOLT20210609001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Литовски производител на ортопедични продукти търси търговски посредници.  
 
РУМЪНИЯ BRRO20191204001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на фотоволтаични системи, инсталационни комплекти 
за фотоволтаични системи, фотоволтаични панели, фотоволтаични осветителни стълбове и 
вятърни турбини. 
 
РУСИЯ BRRU20210521001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор търси производители на всякакви видове битови химикали, почистващи 
препарати и почистващо оборудване. 
 
РУСИЯ BORU20210513010 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на оптично измервателно оборудване търси дистрибутори. 
 
СЛОВЕНИЯ BRSI20210507001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма търси производители на продукти за деца и облекло за бременни, 
произведени от естествен текстил. 
 
СЪРБИЯ BORS20210324001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

СПА оператор, специализиран в рехабилитация на пациенти с ревматични и неврологични 
заболявания, търси туристически и търговски агенти.  
 
УКРАЙНА BOUA20210126002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на интелигентни щори, генериращи енергия, търси дистрибутори. Фирмата 
търси също доставчици на елементи за производство на слънчева енергия. 
 
ХЪРВАТИЯ BRHR20210422001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Търговска фирма, специализирана в сектора на металургията, търси производители на 
метални изделия - продукти от ковано желязо, неръждаема стомана, алуминий, цинк, 
включително продукти от черната металургия (листове, тръби, профили) и други метални 
изделия (брави, цилиндри, дръжки и др.). 
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