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БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ ИТАЛИЯ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Италианската фирма LA BANCA DELLA CALCE
www.bancadellacalce.it, производител на
висококачествена естествена хидравлична вар (различни
видове), за екологично строителство, реставрация на
исторически сгради, външни покрития и замазки, търси
вносители / дистрибутори.
За повече информация пишете ни на sofia@ice.it, на
вниманието на Анахид Мамиян.
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
БЪЛГАРСКИ ДЕЛЕГАТИ НА SIRHA
ИЧЕ-Агенция организира посещението на
представители на 5 български фирми на изложението
Сирха 2020 в Будапеща (3-6 февруари).
Българските фирми, ще се срещнат с 23 италиански
изложители, както и с всички останали участници в
изложението.
Италианското участие се провежда благодарение на
европейската програма: PES2 (Piano Export Sud).
Ако проявявате интерес към някои от новините в
нашия бюлетин или желаете да установите контакт с
италиански фирми от Вашия сектор, пишете ни на
sofia@ice.it. Услугата е безплатна за български фирми.

ИЧЕ – офис в София – е
държавна
структура
на
италианското правителство,
която има за задача да
популяризира Made in Italy и
да подпомага италианските
предприятия с интерес да
изнасят и инвестират в
България.
Нашият
офис
подпомага и българските
предприемачи, които желаят
да внасят продукти Made in
Italy
и
да
установят
контакти
с
италиански
фирми.
ИЧЕ – Агенция за
подпомагане и
интернационализация на
италианските предприятия
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Секция за насърчаване на
обмена към Посолството на
Италия в София
Бул. Kнягиня Мария Луиза,
2 Бизнес център ЦУМ, ет.
5 1000 София
Teлефон: 02 9861574,
9861618
Факс: 02 9817346
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ПРЕМИЕРЪТ НА ИТАЛИЯ В СОФИЯ
На 30 януари в София, по покана на
министър-председателя Бойко Борисов,
пристигна премиерът на Италианската
република Джузепе Конте.
В хода на срещата бяха обсъдени високото
ниво на търговско-икономическото
сътрудничество между двете страни,
желанието за увеличаване на италианските
инвестиции в България и за разширяване на
присъствието на български продукти на
италианския пазар, задълбочаване на
сътрудничеството, обмена на добри
практики и експертиза в областта на
пътната инфраструктура и строителството,
отчитайки опита на Италия и сравнителните
предимства на двете страни.
По време на
визитата Джузепе
Конте се срещна в
Посолството на
Италия и с
представители на
италианската
общност в България,
институциите и
организациите от
Система Италия –
Италианска
търговска агенция
ИЧЕ, Италиански
културен институт,
Конфиндустрия България, Италианска
търговска камара в България.

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ ОТ XYLEXPO
ЦЕЛИЯТ СВЕТОВЕН БИЗНЕС ПО
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ СЕ СРЕЩА В
МИЛАНО.
От първичната обработка на дърво до
обработката на масивна дървесина, до
панелите и композитните материали, до
довършителната обработка на повърхности,
до инструменти, аксесоари, лакове,
железария и полуфабрикати за мебели: 400
изложители очакват посетители от цял свят.
Must see
Xylexpo е исторически престижен панаир
заради иновациите от страна на своите
изложители и поради качеството и големия
брой предлагани демонстрации на
изложените машини и технологии.
Посетителите експериментират директно
иновативната сила на новите дигитални
методи на производство, новостите според
типа на технологията и материалите,
създадени за дървопреработватели и
производители на мебели, които
възнамеряват да увеличат ефективността и
производителността на своето предприятие.
Ако не искаш да пропуснеш всичко това виж
xylexpo.com.
Милано, град на дизайна
Утвърден на световно ниво като град на
дизайна и архитектурата, Милано предлага
на посетителите достъп до изкуство и
култура, до гастрономия и италиански начин
на живот. Градът предлага богат избор от
луксозни структури, висок клас хотели,
международни вериги, бутикови хотели,
както и евтино настаняване, къщи за гости,
вили и апартаменти, които да задоволят
всяко търсене.
Xylexpo е лесно достъпен с обществен
транспорт, с влак , от летища и с автомобил.
Открий как да планираш посещението си на
xylexpo.com.
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Keep in touch
xylexpo.com
Facebook/xylexpo2020
Twitter@xylexpo
Организатор: Cepra Srl, Centro Direzionale
Milanofiori, Strada 1, Palazzo F3 – 20090
Assago (Mi) Italia tel. +39 02 89210200 –
promozione@xylexpo.com - info@xylexpo.com
ПОДЗЕМИЯТА НА РИМ
Италианският културен институт в София и
Националният археологически институт с
музей при БАН организират публична
лекция на г-н Карло Павѝа,
озаглавена“Подземията на Рим“, в която ще
ни представи непознатата реалност на
подземния свят на Древен Рим. Той работи
по този проект вече 40 години и е изучавал,
документирал и публикувал информация за
над 500 паметници. Карло Павия е
дипломиран археолог, спелеолог,
професионален фотограф, писател и автор
на документални филми за различни
археологически обекти. Лекцията ще се
проведе на италиански със симултанен
превод на български на 5 февруари от 17 до
19,30ч. в Националния археологически
музей.
Ако се интересувате от посочените събития,
пишете ни на sofia@ice.it.

Международна туристическа борса
MIPEL, MICAM, Милано (16-19 февруари)
www.mipel.it , www.micamonline.com
Кожени изделия, чанти, обувки
LINEAPELLE, Милано (19–21 февруари)
www.lineapelle-fair.it
Международно специализирано изложение за
кожа (естествена и изкуствена), аксесоари,
компоненти, модели за производството на
обувки, чанти, аксесоари, облекла, мебели.
SIMAC – TANNING TECH, Милано (19-21
февруари) www.simactanningtech.it
Международно изложение за машини и
технологии за обувното производство и
обработката на кожи
MIDO, Милано (29 февруари – 2 март)
www.mido.it
Международно специализирано изложение за
оптика, оптометрия и офталмология.
Ако се интересувате от посочените събития,
пишете ни на sofia@ice.it.
За контакти:
ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация
на италианските предприятия в чужбина
Секция за насърчаване на обмена
към Посолството на Италия в София
Директор
Отдел Потребителски стоки

Алесандра Капобианко
Тодорка Цветкова
Димитър Драганов
Отдел Инвестиционни стоки
Анахид Мамиян
Лора Кендова
Администрация, счетоводство Калина Георгиева

ИЗЛОЖЕНИЯ В ИТАЛИЯ
PITTI MILANO UNICA, Милано (4-6 февруари)
www.milanounica.it
Международно изложение за текстил
BIT, Милано (10-12 февруари)
bit.fieramilano.it

