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NEW Антикризисни предложения  
Компании от "Сколково" предлагат иновационни технологии и 
решения за борба срещу коронавируса и срещу негативни 
икономически и социални последствия от пандемията. Презентация на 
английски език ЛИНК 

На основание на технически запитвания от чуждестранни партьори 
фондация "Сколково" е готова да организира онлайн бизнес-
миссии ЛИНК  

При интерес от Ваша страна моля да ни информирате  
 
Предстоящи събития в Русия и България 

Поради коронавируса делови мероприятия не се провеждат  
 
Актуални предложения на руските компании 

NEW Натурален пчелен мед от "Дом пчел". Лице за контакт: Алексей 
Иванов, тел. +7 (963) 153-49-99, alex@go-honey.ru. Подробна 
информация ЛИНК  

NEW Бисквити от "Кондитерские изделия Морозова" Лице за контакт: 
Александр Демиденков,тел. +7 (918) 581-13-54, a.demidenko@td-kim.ru . 
Подробна информация ЛИНК  

NEW Видеоконферентни системи VINTEO от фирма 
"Нейтроникс" Лице за контакт: Михаил Крихели,тел. +7 (985) 906-94-
54, krikhelim@ntrnx.com . Подробна информация ЛИНК  

NEW Обвити в бетон тръби от фирма "ПТТ". Лице за контакт: Асима 
Быкова,тел. +7 (937) 716-44-17, bykova.a@concpipe.ru. Подробна 
информация ЛИНК  

NEW Безконтактни инфрачервени термометри от фирма "Исток-Аудио". Лице 
за контакт: Ирина Марковина,тел. +7 (926) 179-15-78, export@istok-audio.com. 
Подробна информация ЛИНК  

NEW Опаковъчен материал за плодове и зеленчуци, системи за капково 
напояване от ЗАО "Новый век технологий. Лице за контакт: Сергей 
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Наумов,         тел. +7 (918) 496-95-24, eremenko@neoagri.ru. Подробна 
информация ЛИНК  

Всички предложения на руските компании ЛИНК 
 
Актуални предложения от руските региони 

Татарстан кани български производители да станат резиденти на индустриалния 
парк "Буинск". Лице за контакт: Рустем Гайнуллов,  тел. +7 (917) 284-49-
67, agroinvtex16@yandex.ru , ЛИНК 

Тюменската област предлага изгодни условия за инвеститори и представя каталог 
за регионални износители. Лице за контакт: Инесса Юркова , тел. +7 (3452) 44-
66-57, JurkovaIN@72to.ru, ЛИНК 

Предприята-износители от Ярославска област търсят български 
партньори за изгодно сътрудничество, ЛИНК 
 
Всички предложения от руските региони ЛИНК 
Актуални предложения от Руския експортен центьр 

Каталог на руските производители на бързооборотни стоки 
(продукция FMCG) на английски език ЛИНК  

 
 

Външнотърговски услуги за бизнеса 

Логистика. "Ойрошпед" предлага услуги за доставка на групажи от България до 
всички региони на Русия. Лице за контакт: 
К.Богдански, k.bogdanski@eurosped.ru, ЛИНК 

Допълнителна информация 

Всички Информационни Дайджести можете да видите ЛИНК 
  

        

   

 

 

Благодарим за Вашето внимание! 
Надяваме се, че информацията от Дайджеста е била полезна за 
Вас. Ще Ви бъдем благодарни за обратната връзка. 

С уважение, К.В. Артюшин 
Търговски представител на Русия в България 
 

 

 

mailto:eremenko@neoagri.ru
https://drive.google.com/open?id=1-kmoucOT-O0wTeMeHK9gNgdru84HxVYq
https://drive.google.com/open?id=1H3j0FFK_MAxsdqmUUkwQgw_RULQZHGfe
http://www.tpprt.ru/
mailto:agroinvtex16@yandex.ru
mailto:JurkovaIN@72to.ru,
https://drive.google.com/open?id=1qlUHiOAu4fGAV38gyuXEKvnkvl5aycOm
http://www.72to.ru/
mailto:JurkovaIN@72to.ru,
https://drive.google.com/open?id=1Zt0vlN9mekSmrePfM4JW_BddA42JAA6Z
https://www.yarregion.ru/default.aspx
https://exportcenter76.ru/katalog-eksporterov/
https://drive.google.com/open?id=1GXD32ZxzNntD8YqS2pjGWIxKCfoQkDks
https://1drv.ms/b/s!Ag6vw1q29fq4ihcYGoR5NmyyqHVm
https://www.eurosped.ru/
mailto:k.bogdanski@eurosped.ru
https://drive.google.com/open?id=1oA7XqsYo0DmagvWZDosfwURP9DzTl2zj
https://drive.google.com/open?id=1_ohE9S9eQnWc_vC35nEegBPIsaAtVhtL

	Търговско представителство на Русия в БългарияИнформационен дайджест за бизнеса
	№ 10, 8.04.2020
	Външнотърговски услуги за бизнеса
	Благодарим за Вашето внимание!



