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София, 29.08.2019 г. 
 

Германската фирма MANN & SCHRÖDER GmbH търси съществуваща козметична 
компания в България с цел дялово участие като съдружник или придобиване на 
фирмата 

 

Уважаеми дами и господа, 

Германо-българската индустриално-търговкса камара е официален представител на 
германската икономика в България и посредничи за намирането и създаването на бизнес 
отношения и партньорства между български и германски компании.  

Бихме искали да представим на Вашето внимание германското предприятие  
MANN & SCHRÖDER GmbH и неговите планове в България. 

MANN & SCHRÖDER GmbH е компания за потребителски стоки и висококачествени продукти 
за грижа за тялото и косата, оперираща в световен мащаб. Тя е третото поколение семейна 
дружество с почти 70-годишна история. 

Компанията разработва креативни маркови концепции и продукти за грижа за тялото на 
търговски марки на дрогерии, дискаунтъри и други. Собственото портфолио на фирмата 
включва козметика за всички възрастови групи.  

Детайлна информация фирмата и продуктите ще намерите на: www.mann-schroeder.de. 

MANN & SCHRÖDER GmbH търси българско дружество, производител на козметика в 
България: 

✓ което да закупи или 
✓ да се включи като партньор в капитала на дружеството. 

Потенциални български партньори са компании производители на козметични 
продукти от емулсии като кремове, слънцезащитни кремове и др., както и 
повърхностно активни продукти като шампоани, течни сапуни и др. 

Интересни биха били и производители и на други козметични видове продукти като аерозоли, 
бои за коса или декоративна козметика. 

При интерес за сътрудничество, моля, попълнете приложения формуляр и го изпратете 
заедно с кратък профил на фирмата Ви на английски или немски език до 27.09.2019 г. по 
имейл на tzanko.tzankov@ahk.bg.  

При въпроси може да се свържете с г-н Цанко Цанков, тел. 02/816 30 24. 

С уважение, 

  

Цанко Цанков Илия Тодоров 

Ръководител DEinternational Маркетинг / Бизнес контакти 
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