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No Nazwa przedsiębiorcy 
 

Przedstawiciel w misji, kontakt Profil działalności oczekiwania Uwagi 

1 BIMEDIS sp. z o.o. Krasen Dimitrov + 359 888950555 
https://bimedis-nevas.com/ 
 

Produkcja innowacyjnych i naturalnych 
produktów leczniczych. Działające na 
poziomie komórkowym. Produkty na 
bazie olejków ziołowych zwalczające 
szkodliwe bakterie w układzie 
żołądkowo-jelitowym, w tym 
helikopter.  

Szuka 
dystrybutora 

prezentacja 

2 VERNADA sp. z o.o. Minka Andreeva + 359 887 367 197 
https://vernada.bg/en/ 
 

Produkcja humusu oraz sałatek na 
bazie humusu.  

Szuka 
dystrybutora  

prezentacja 

3 INDIGO VERGE sp. z o. 
o. 

Ivan Dragoev + 359 878 560 659 
https://indigoverge.com/contact/ 
 

Tworzenie aplikacji i narzędzi 
informatycznych. Posiada ponad 100 
produktów używanych na całym 
świecie, od rozwiązań dla dużych 
przedsiębiorstw po aplikacje dla 
klientów indywidualnych  

Szuka Partnera prezentacja 

4 PRIM 41 sp. z o.o. Zhivko Kabaivanov + 359 879183674 
https://passport-idcard-
reading.com/en/home/ 
 

Wiodący dostawca i integrator 
rozwiązań do zarządzania odczytu kart 
identyfikacyjny dowodów tożsamości - 
OCR + MSR + BCR + RFID (cztery funkcje 
w jednym rozwiązaniu).  
 
Twórca inteligentnego systemu 
(oprogramowanie i urządzenia), które 
przetwarzają obrazy w kontekście 
bezpieczeństwa do wszystkich 
rodzajów oprogramowania. 
Rozwiązania przeznaczone do 
skanowania i odczytywania danych z 
różnych dokumentów tożsamości, kart 
oraz . Po przetworzeniu informacje są 

Znalezienie 
partnerów na 
terenie Polski, 
wdrażających 
podobne 
systemy w 
branżach 
turystycznych.  

prezentacja 

https://bimedis-nevas.com/
https://vernada.bg/en/
https://indigoverge.com/contact/
https://passport-idcard-reading.com/en/home/
https://passport-idcard-reading.com/en/home/
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automatycznie przenoszone do bazy 
klientów w ciągu kilku sekund. System 
posiada możliwość weryfikacji 
autentyczności dokumentu.  
 
System ma zastosowanie w branży 
turystycznej, umożliwiający 
bezkontaktowe  zameldowanie , hotele 
i touroperatorzy.  

5 RAIS sp. z o.o. Georgi Ivanov + 359 888899679 
http://www.rais-bg.com/ 
 

Produkcja maszyn CNC, narzędzi i 
urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu. 
 
Portfolio RAIS obejmuje różne typy 
frezarek i tokarek CNC, centra 
trójosiowe, centra pentozowe, 
poziome centra obróbcze, tokarki 
jedno i dwuwrzecionowe. 
 
RAIS dostarcza swoje produkty do 20 
krajów.   

Szuka 
Dystrybutora, 
podmiotów 
prowadzących 
serwis 
podobnych 
maszyn  

prezentacja 

6 SMART TECH SYSTEMS 
sp. z o .o. 

Yordan Popov + 359 886573288 
https://sts-bg.com/ 
 

Twórca oprogramowania INCOPOST do 
obsługi, sprzedaż i magazyn, handel 
hurtowy i detaliczny.  
 
Handel wyspecjalizowanego hardware 
urządzenia do zarządzanie sprzedażą i 
magazynowaniem.  
 
Oprogramowanie do odczytu 
paszportów i dowodów osobistych. 
 

Szuka 
dystrybutora  

prezentacja 

7 TEHNIKS sp. z o. o. Galina Angelova +359 88 833 36 76 
http://www.tehniks.bg/gb/68220 

Obróbka metali, produkcja mebli 
metalowych. 

Szuka 
dystrybutora 

prezentacja 

http://www.rais-bg.com/
https://sts-bg.com/
http://www.tehniks.bg/gb/68220
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 Produkcja ozdobnych artykułów z 
kutego żelaza; 
Produkcja elementów 
ogrodzeniowych,  
Blachy LT, metalowa dachówka,  
Produkcja siatek ogrodzeniowych; 

8 CENTRUM 
TECHNOLOGICZNE 
NOMAD S.A. 

Aleksandar Ivanov + 359 888225537 
http://www.tcnomat.com/index.php 
 
 

Produkcja dysz do piaskowania z 
węglika boru oraz innych produktów 
na bazie ceramiki technicznej 

Szuka 
dystrybutora 
oraz 
indywidualnych 
klientów 

prezentacja 

9 SOFT GROUP S.A. Yordan Dankov + 359 888951848 
https://gs1-
inf.azurewebsites.net/en/2018/02/16/softgro
up-ad/ 
 

Certyfikowany system oznaczenia 
opakowań leków zgodnie z wymogami 
europejskimi, weryfikacja, zebranie 
danych i przekazanie ich do 
Europejskiej Organizacji Weryfikacji 
Leków.  
 
Usługi świadczone na rzecz zakładów 
farmaceutycznych i sprzedawców 
hurtowych leków.  

Szuka 
dystrybutora i 
klientów 
indywidualnych 

prezentacja 

10 FASION GROUP sp. z o. 
o. 

Silvia Kabaivanova + 359 898 272 161 
https://www.fashion.bg/contact/ 
 

Bułgarski portal modowy , założony w 
1999 roku. Fashion.bg to największy 
specjalistyczny serwis internetowy i 
magazyn o modzie, ze szczególnym 
naciskiem na MODĘ BUŁGARSKĄ. Na 
www.fashion.bg znajdziesz znajduje się 
katalog z ponad 4000 bułgarskich firm - 
producentów odzieży, obuwia, 
akcesoriów, projektantów, domów 
mody, handlowców i dystrybutorów, 
modeli, agencji mody. 

Szuka partnera prezentacja 

 

http://www.tcnomat.com/index.php
https://gs1-inf.azurewebsites.net/en/2018/02/16/softgroup-ad/
https://gs1-inf.azurewebsites.net/en/2018/02/16/softgroup-ad/
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