Nr.

Nume firmă

Domeniu de activitate

Domeniu de interes

1

ET TOP 20- TSVETOMIR MRAMORENSKA
www.sladoledihelia.com

Distribuitori de îngheţată

2

UNIBEL NORD SRL
www.bellafood.ro

Producător şi comerciant de
îngheţată

3

VIP Software LTD
www.vipsoftbg.com

4

Bio Mart 07 LTD
www.biomart-ro.com

5

RETROUJUT AKSAGA LTD
www.aksaga.com

6
7
8

LINEX EOOD
www.lino.bg
EMOBILITY CHARGING SRL
www.eldrive.ro
1 METER CHOCOLATE LTD
www.1meterchocolate.com

Distribuitor de produse alimentare

Distribuitori regionali de produse alimentare

Dezvoltator și distribuitor de
sisteme software specializate pentru
agricultură

Companii care oferă servicii și echipamente
pentru agricultură și creșterea animalelor

Producător de îngrăşaminte
ecologice

Producător de mobilier tapiţat
Producător de cafea, ceai şi
amestecuri specifice

Implementare instalaţii de încărcare
a vehiculelor electrice
Producător de ciocolată

Companii şi producători din sectorul agricol
Comercianţi de mobilier, companii care deţin
platforme online pentru vânzări de mobilier
Distribuitori din industria alimentară și a
băuturilor

Companii de transport , autorităţi locale
interesate în instalaţii de încărcare a vehiculelor
electrice
Distribuitori din domeniul industriei alimentare,
industriei tutunului şi alcoolului

9

10
11
12
13

EXOTICA LTD
www.ekzotika-bg.com

CREDO- CAPITAL PRODUCTION LLC
www.credo-capital.com
ILINDENSKI MRAMOR LTD
www.ilindastone.com
TARA SYSTEMS LTD
www.klimatichar.bg
TAD GROUP LTD
www.tad.group

Proiectare, construcție și întreținere
parcuri și grădini, inclusiv sisteme
de irigare; furnizor de plante și
produse de îngrijire a plantelor;
cultivator diferite tipuri de flori de
sezon

Companii cu interes pentru plante şi pomi
fructiferi, distribuitori de fructe proaspete şi
congelate

Producător şi distribuitor de
materiale de construcţii

Firme de construcţii, lanţuri de magazine specifice
construcţiilor, distribuitori de materiale de
construcţii

Producător şi distribuitor de
produse pentru igiena personală şi
produse cosmetice

Producător şi furnizor de sisteme de
ventilaţie, încălzire şi aer condiţionat
Oferă soluţii privind siguranţa
cibernetică şi GDPR

Lanţuri de hipermarket-uri, importatori,
distribuitori

Distribuitori de sisteme de ventilaţie, încălzire şi
aer condiţionat

Companii de asigurări, firme de contabilitate,
companii din domeniul hotelier, departamente de
resurse umane

