Членове и партньори на БКТПП
КОМПАНИЯ

КОНТАКТИ
Web: http://rose-drops.com/
E-mail: info@eurounico.com

ЕВРОЮНИКО

РАМКОМЕРС
БУЛТРЕЙД ГЛОБАЛ

КАМКО

Web: http://bulgarianhoney.com/
E-mail: ramcom@techno-link.com

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Rose drops е изворна вода с екстракт от розово масло. Rose
Drops е нежна комбинация от изворна вода и ефирно розово
масло, произведено в единствената сертифицирана розоварна
за био продукти в България. Тази вода е с по-ниска
минерализация и е подходяща за ежедневна употреба. Изворът
е разположен на 1067 метра надморска височина, точно под
връх Персенк в Родопите и чрез директен водопровод достига
непосредствено до бутилиращата фабрика , която е
новоизградена в съответствие с всички европейски стандарти.
Rose Drops дарява здраве на нашето тяло. Засилва имунната ни
система. Притежава антисептично и антисклеротично
действие. Пречиства отрицателните натрупвания в организма.
Производство и търговия с мед и медни продукти.

Web: http://bultradeglobal.com
E-mail: office@bultradeglobal.com

Търговия със земеделска продукция.

Web: http://camcobg.com/
E-mail: info@camcobg.com

Фирма Камко е основана през 1994 година. Осъществяваме
търговия на едро на парфюмерия и козметика чрез складовете
ни в Пловдив, София и Русе и изградената дистрибуторска
мрежа в цялата страна, като за целта работим с основни
представители в градовете Варна, Бургас, Велико Търново,
Плевен и Враца. Камко е официален вносител на парфюмерия
и козметика от Франция, Испания, Полша, Южна Корея.
Компанията има собствена козметична марка Victoria beauty символ на здраве и красота. Под тази марка се разработват
различни серии, като серия за красива коса, за здрави нокти, за
депилация, бяла натурална козметика за лице, почистваща и

Web: http://sweetwaybg.eu/
E-mail: sweet_way_bg@abv.bg
СЛАДЪК ПЪТ

Web: http://naturalcosmetic-bg.eu/
E-mail: sales@naturalcosmetic-bg.eu
НАТУРАЛ
КОЗМЕТИК

ИНДЪСТРИАЛ

Web: http://www.technogipspro.com
E-mail: office@technogipspro.com

тонизираща серия за тяло и др. Стремежът на производителите
е да се създават иновативни продукти на базата на биоактивни
натурални съставки, с изключителна ефективност и
безвредност, чувствени и свежи аромати, за поддържане на
тонуса, здравето и красотата.
Сладък път е компания с млад и висококвалифициран
персонал, опериращ в областта на хранителната индустрия.
Компанията е основаната през 1998 г. Компанията произвежда
бисквити и изделия на основата на пандишпана и неговите
вариации – сухи пасти, рула, домакински и производствени
блатове за торта, торти, десерти, бонбони и др. Качеството на
продуктите на компанията е оценено от значителен брой
пазарни вериги и дистрибуционни компании не само в
България, но и страни в Европа, Африка, Америка и Азия.
Според изискванията на ЕС за качество и стандарт,
компанията притежава следните сертификати: HACCP, ESSC
22000, ISO 22000:2005, ISO/TS 22002 – 1:2009
Натурал Козметик е българска фирма, специализирана в
производство на козметика за тяло с етерични и растителни
масла. Продуктите и са създадени в духа на най-добрите
световните тенденции за хармонично съжителство на човека с
природата. Натурал Козметик лансира първите си продукти на
пазара в началото на 2006 г. През 2007 г. в Хамбург,
концернът BIESTERFELD, присъжда на Натурал Козметик
наградата за "Най-успешен нов продукт". Представителите на
16 страни, занимаващи се с производство и търговия на
козметични продукти, излъчват своя селекция на най-добрите
продукти в света. Кремът за тяло на Натурал Козметик е
отличен като "иновационен продукт, постигащ кадифена
мекота на кожата".
Индъстриал Солюшънс България е единственият български
производител на строителни продукти от гипс –

СОЛЮШЪНС
БЪЛГАРИЯ

О КОНЕКТ

ЗАРА КОНСУЛТ

М.П.ЕЛ

ДАМАСЦЕНА
РОЗБИО

Web: http://o-connect.com
E-mail: info@o-connect.com

Web: www.zaraconsult.com
E-mail: office@zaraconsult.com

Web: http://mpel.eu
E-mail: office@mpeltrade.com

Web: www.damascenarozbio.com
E-mail: damascenarozbio@abv.bg

гипсокартонени плоскости и сухи гипсови смеси. Компанията
създава висококачествени продукти, утвърдени както на
българския пазар, така и в множество държави из цяла Европа.
От създаването на фирмата през 2001г., основен приоритет на
O-Connect Premium Group LTD е качественото обслужване и
посрещане на потребителското търсене в областта на
мобилните технологии и телекомуникации. О-Connect
предлага мобилни и електронни устройства и аксесоари,
сервиз и поддръжка, гаранция и качество, отговарящи на
нуждите на всеки потребител. О-Connect e оторизиран Apple
reseller и официален представител на най-предпочитаните и
успешни марки в областта на технологиите- Apple, Samsung,
Blackberry, HTC, Microsoft Nokia, LG и др.
Зара Консулт е независима фирма от правоспособни
счетоводители, данъчни и бизнес консултанти, базирани в
гр.София. Компанията е специализирана в осъществяването на
цялостен счетоводен и финансов мениджмънт.Компанията
предлага пълна гама услуги в областта на счетоводство и
финанси, бизнес консултиране, данъчно-правно консултиране,
вътрешен и независим одит при стриктно спазване на
Българското законодателство и защита интересите на нашите
клиенти.
М.П.Ел ЕООД е фирма на пазара, създадена през 2000 г. От
своето съществуване фирмата започва да реализира дейност в
областта на едровата търговия с електронни компоненти. В
края на 2003 г. Фирмата откри собствен магазин в гр. София,
където крайните потребители имат възможността да закупуват
от предлаганата гама артикули. внос от Германия,
Чехия,Унгария, Китай, Тайланд.
Дамасцена Розбио ЕООД е нова фирма, създадена след
отделянето на нейната създателка, собственичка и мениджър
на съществуващата от 2005г. партньорска фирма в района на

ЛВК БРЕСТОВИЦА

РЕФАН

общ. Казанлък. От 2010г фирмата работи самостоятелно и
основният й актив са розовите насаждения в землището на с.
Асен, община Павел Баня. За краткото си съществуване
фирмата постигна забележителни резултати. Излезе
самостоятелно на световния пазар с отлично качество на
произведеното масло; разшири дейността си като създаде през
2011 г собствени лавандулови насаждения; започна
строителството на собствена розоварна с капацитет 100кг.
Залог за успехите на фирмата в бъдеще са географското
положение на розовите и лавандулови насаждения в
подножието на национален резерват Централен Балкан,
чистата планинска вода, съвременната розоварна и затворения
цикъл на производство.
Web: http://www.brestovitsawinery.eu/ Винарска изба БРЕСТОВИЦА е разположенa на 17 км
E-mail: office@brestovitsawinery.eu
югозападно от Пловдив в плодородната Тракийска низина,
земя прочутa през своята хилядолетна история с
производството на божествената напитка. Построена е в края
на 30 `те години на миналия век. Представлява класически
образец на френска “надземна изба” с общ капацитет от 4 000
000 литра, изградена по проект на френски инженери. Избата
преработва превъзходно ръчно брано грозде, което
ферментира по класическата технология за висококачествени
вина. Стриктна хигиена и контрол се съблюдават на всеки етап
от производството, за да се запази аромата на истински зрели
горски плодове, типични за региона.
Web: www.refan.com
REFAN е водеща световна марка - символ на високо качество,
E-mail: sales4@refan.net
престиж и професионализъм. Сътворяването на продуктите с
марката REFAN е комбинация от силна страст към бренда,
внедряване на най-новите тенденции в областта на
козметичните иновации, съчетани с придобития дългогодишен
опит и ноу-хау, отчитайки световните тенденции на пазара,
изискванията и потребностите на клиентите.

КАММАРТОН
БЪЛГАРИЯ

ВЕМО 99

Web: http://www.kammarton.com/
E-mail: feedback@kammarton.com

Web: http://www.vemo-vsv.com
E-mail: info@vemo-vsv.com

„Каммартон България” ЕООД е търговска компания,
регистрирана като представителство през 1991 година, а като
търговска фирма - през 1992 г. От 2005 година фирмата има
внедрена интегрирана система за управление, съгласно
изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14 001 : 2004, OHSAS 18
001:2007. Компанията представлява над 190 водещи
индустриални фирми от Швеция, Германия, Италия, Испания,
Великобритания и др. и предлага голямо разнообразие от
индустриална техника, инструменти и консумативи, като
осигурява
гаранционно
и
следгаранционно
обслужване.„Каммартон България” има развита собствена
магазинна, складова и сервизна мрежа в цялата страна.
BEMO 99 OOД e ocнoвaнa пpeз 1999 г. в Coфия, Бългapия,
ĸaтo ceмeйнo пpeдпpиятиe. Koмпaниятa зaпoчвa cвoятa
дeйнocт в бypни вpeмeнa зa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa, в
cмътнитe гoдини нa пpexoдния пepиoд oт ĸoмyниcтичecĸият
cтpoй ĸъм ĸaпитaлизмa.
Πъpвaтa цeл нa ĸoмпaниятa e paзpaбoтвaнeтo и пpoизвoдcтвoтo
нa cтaндapтизиpaни билĸoви eĸcтpaĸти oт peдĸи бългapcĸи
лeчeбни pacтeния. Πopaди гeoгpaфcĸoтo пoлoжeниe нa
Бългapия тyĸ ce нaблюдaвa гoлямo пpиpoднo paзнooбpaзиe oт
билĸoв pecypc. Πo oнoвa вpeмe пpoизвoдcтвoтo нa билĸoви
eĸcтpaĸти e мнoгo пepcпeĸтивнa идeя. B пocлeдcтвиe, нa бaзa
coбcтвeнo пpoизвeждaни cypoвини и мaтepиaли, ce зapaждaт
нoви бизнec eдиници – paзpaбoтĸa и пpoизвoдcтвo нa
pacтитeлни и eнзимни фypaжни дoбaвĸи, eнзими зa
xpaнитeлнaтa индycтpия, биoлoгичнo aĸтивни xpaнитeлни
дoбaвĸи. Зaтвopeният циĸъл нa пpoизвoдcтвoтo гapaнтиpa
пълeн тexнoлoгичeн и aнaлитичeн ĸoнтpoл нa пpeдлaгaнитe
пpoдyĸти. Cлeдвaйĸи xpoнoлoгиятa пpeз 2002 г. BEMO 99
OOД peгиcтpиpa в Бългapия cepиитe cи фypaжни дoбaвĸи
BeмoXepб® и BeмoЗим® – cъoтвeтнo зa пpoдyĸтитe нa

pacтитeлнa и eнзимнa ocнoвa.

