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СПИСЪК НА КОМПАНИИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОСЕТЯТ БЪЛГАРИЯ

компания
MASTER OF PLASTER
FINISHING SYSTEMS
www.masterofplaster.com

сектор
Строителство и
инженеринг

2

THERMCRAFT Inc.
www.thermcraftinc.com

3

NAVAJO FABRICS
www.navajo-fabrics.com

4

HYDRO INSTRUMENTS
www.hydroinstruments.com

Отбранителна
промишленост,
строителство,
транспорт,
индустриално
оборудване,
енергетика,
технологии за
опазване на
околната среда
Отбранителна
промишленост,
текстилна
промишленост,
спортни стоки
Водоснабдяване

1

Целево сътрудничество
Предлага специална
мазилка, подходяща за
реставрация на сгради и
орнаменти с историческа
стойност
Произвежда и предлага
оборудване за
термообработка;
високотемпературни
отоплителни елементи,
изолационни пакети

Произвежда и предлага
камуфлажни и едноцветни
облекла
Произвежда
висококачествени
съоръжения за пречистване
на вода

5

компания
TACTICAL MEDICAL
SOLUTIONS Inc.
www.tacmedsolutions.com

сектор
Отбранителна
промишленост,
сигурност,
медицински сектор
Отбрана,
радиокомуникация

Целево сътрудничество
Произвежда предпазни
средства, комплекти за
първа помощ
Произвежда радио
комуникационни системи,
радари, сателити, конектори,
кабели, усилватели и др.
Произвежда и предлага
хранителни добавки за
подсилване на имунната
система
Произвежда
висококачествени
филтриращи системи за
пречистване на
индустриални течности,
включително хидравлично,
спирачно, моторно,
турбинно, трансформаторно,
машинно масло, воден
гликол и др.
Произвежда лубриканти за
автомобили, тежкотоварни
транспортни средства,
индустриални машини и др.
Системи за пренос и
пречистване на вода

6

K&L MICROWAVE
www.KLmicrowave.com

7

TRANSFER POINT
www.transferpoint.com

Здравеопазване

8

FILTROIL, NORTH AMERICA,
Inc.
www.filtroil.com

Автомобилна
промишленост

9

AMALIE OIL Co.
www.amalie.com

Автомобилна
промишленост,
енергетика

10

GREEN GLOBAL
TECHNOLOGIES
http://greenglobaltechnology.com/

Воден сектор

11

QUIACLE TECHNOLOGY &
CONSULTING
https://www.quiacle.com/services/

Консултантски
услуги, образование

Предоставя стратегически
консултации и услуги на
държавни, търговски
организации и НПО

12

Applied Concepts
www.stalkerradar.com

Оборудване за
охранителния и
транспортен сектор

13

Brock Beauty
www.hairfinity.com

Козметика

Произвежда и предлага
радари за измерване на
скорост, оборудване за
видео наблюдение за
полицията, охрана,
транспортен сектор и други.
Произвежда и предлага
козметични продукти за
поддръжка на коса

14

15
16

17

компания
Natural Vitamins and Lab Corp.
www.nvlabs.com

сектор
Хранителни добавки

OSI Systems, Inc.
https://www.osi-systems.com/
Leveragent Ltd.
www.leveragent.com

Сектор сигурност

Signalman’s Safety Sleeves
www.signalmanssafetysleeves.com

Работно облекло,
сигурност

Целево сътрудничество
Диетични добавки,
препарати за спортисти,
хранителни добавки,
органични храни, козметика,
храна за домашни любимци
Производител на системи за
сигурност и наблюдение
Подкрепа при търсене на
финансиране, включително
venture capital, debt capital
crowdfunding and convertible
debt. Интерес към контакти
с компании работещи в
сектор високи технологии,
енергетика, електроника,
софтуер, медицинско
оборудване и др.
Производител на работно
облекло

FINE SWINE LLC
https://www.facebook.com/FineSwine-LLC926296057477848/

Хранително вкусова
промишленост

Производител на свинско
месо и продукти от свинско
месо. Търси партньори

Консултации и
финансиране
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