
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. 
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ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

 
Нашата Агенция предвижда посещения на 
български фирми на редица изложения в Италия. 
За повече информация и при интерес за включване в 
делегациите, пишете ни на sofia@ice.it. 
 
EVENING DRESSES SHOW - Салон, посветен на 
вечерно облекло, мъжко, дамско и аксесоари, в 
рамките на програмата за Южна Италия, 29-
31/8/2020, Салерно  
 
VOICE - Vicenzaoro International Community Event - 
Международно изложение за златни и сребърни 
изделия, на мястото на Vicenzaoro Settembe, 11-
14/9/2020, Vicenza www.vicenzaoro.com/it/voice 
 
MIPEL - Международно изложение за кожени изделия 
и модни аксесоари, 20-23/9/2020, Милано Ро 
https://mipel.com/ 
 
MICAM90  -  Международно изложение за обувки, 20-
23/9/2020, Милано https://milano.themicam.com/   
 
LINEAPELLE - Международно изложение в кожарската 
индустрия, 22-23/9/2020, Милано Ро 
https://newpoint.lineapelle-fair.it/en/  
 
CREMONA MONDO MUSICA -  Изложение на световно 
ниво в музикалния сектор, 25-27/9/2020, Кремона 
http://www.cremonamusica.com  
 
 
 

 

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 

в чужбина   

 

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 

E-mail: sofia@ice.it 
Web www.ice.it 
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МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 

ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация  
на италианските предприятия в чужбина 
Секция за насърчаване на обмена към Посолството на Италия в София 
Бул. Kнягиня Мария Луиза, 2 – Бизнес център ЦУМ,  ет. 5 - 1000 София  
Тел.: 02 9861574, 9861618; Факс 02 9817346; E-mail: sofia@ice.it; www.ice.it/en/  

 
OPEN TARI' - Международно изложение за 
златни и сребърни изделия, на мястото на 
обичайното "Тари'- Скрити съкровища", 30/9-
3/10, Марчанизе 
 
MACFRUT DIGITAL 
От 8 до 10 септември, ще се проведе 
изложението Macfrut Digital, уеб версия на 
Macfrut. Участниците ще имат възможност да 
проведат В2В срещи с производители и 
търговски на плодове и зеленчуци. 
Уеб сайт на Macfrut Digital: 
https://www.macfrutdigital.com/  
Платформа за записване и участие: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb
5-
be8u80L4dEYQizO1AXx9NRO4LURyTE85AaO_Y
14GatPA/viewform  
За допълнителна информация: Димитър 
Драганов - d.draganov@ice.it  
 
COSMETICA - CAMPAGNA DIGITALE BEAUTY 
MADE IN ITALY 
Агенция ИЧЕ, съвместно с BolognaFiere 
Cosmoprof и Cosmetiса Italia,организира 
дигитална кампания за популяризиране на 
италианската козметична индустрия в редица 
страни по света. В тази връзка е публикуван 
каталог с повече от 800 изложители на 
панаира Cosmoprof.  
За информация можете дa посетите следния 
линк: 
https://www.cosmoprof.com/beautymadeinitaly/  

 
PITTI CONNECT 
В подкрепа на панаирите в областта на модата  
Pitti Immagine се предвижда изцяло дигитално 
събитие за изложенията през лято 2020. 
 
НА 24 ЮНИ СЕ ПРОВЕДЕ СЕ PRINT4ALL 
CONFERENCE 
Print4All Conference концентрира еволюцията 
на цялата индустрия на печата и 
комуникациите: събитието обединява пълната 
верига за доставки на производители на 
технологии, печатари, инфлуенсъри и 
собственици на марки.  
Print4All Conference води началото си от 
Expo2015 и веднага се превръща във 
възможност за диалог и дискусия с пазара на 
конвертинга, печата на опаковки,етикетиране, 
търговски и промишлен печат.  

В това издание участваха над 1200 фирми от 
сектора, една трета от които от чужбина; бяха 
представени над 30 международни списания и 
присъстваха около 50 журналисти.  
Офисът на ИЧЕ София организира виртуалното 
участие на над 10 български компании, както и 
на журналисти от сектора.  
Следващото издание на PRINT4ALL, заедно с 
изложенията IPACK-IMA и INTERLOGISTICA 
ITALIA, ще се проведе в периода 3-6 май 2022 г. 
във Fiera Milano Rho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
НОВИНИ И СЪБИТИЯ  
 
МИНИСТЪР ДИ МАЙО НА ОФИЦИАЛНО 
ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 
На 7 юли, по време на посещението в България 
на министъра на външните работи и 
международното сътрудничество на Италия 
Луиджи Ди Майо, бяха обсъдени много теми от 
дневния ред на Европа, по които Италия и 

България споделят общ подход, с президента 
Румен Радев, с министър – председателя Бойко 
Борисов и със заместник министър – 
председателя и министър на външните работи 
Екатерина Захариева. 
 
ИТАЛИАНСКИ КАНДИДАТИ ЗА ПОРЪЧКА НА 
БУЛГАРТРАНСГАЗ 
Две обединения с италианско присъствие 
участват, заедно с още четирима кандидати, в 
надпреварата на Булгартрансгаз за изграждане 
на газопровода Панагюрище – Пирдоп, дълъг 
62,6 км, на прогнозна стойност 25 млн лв.: ЕГВ 
Пирдоп (с участници Eurotecnoimpianti, 
Газенерго 2001 и Водоканалстрой Костови) и 
Евротрансгаз С.М. (с участници Монолит София 
и S.A.L.P.) 
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МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 

ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация  
на италианските предприятия в чужбина 
Секция за насърчаване на обмена към Посолството на Италия в София 
Бул. Kнягиня Мария Луиза, 2 – Бизнес център ЦУМ,  ет. 5 - 1000 София  
Тел.: 02 9861574, 9861618; Факс 02 9817346; E-mail: sofia@ice.it; www.ice.it/en/  

 

Ако се интересувате от посочените събития, 
пишете ни на sofia@ice.it.  

ИТАЛИАНСКО ЛЯТО В БЪЛГАРИЯ 
Изживейте едно италианско лято в България! 
Не пропускайте да посетите събитията, 
организирани от Италианския културен 
институт в различни градове на страната.  
Прочетете повече на: 
https://iicsofia.esteri.it/iic_sofia/it   
• София 
Фотографска изложба “На снимки с Фелини” 
6/07-31/08 
• Пловдив 
Фотографска изложба „Орфей“ 
10/07-31/08 
• Варна 
Музика от епохата на барока с ансамбъл „La 
Magnifica Comunità“ 
9/09 
• Бургас 
Филм “Пирани” на Бургас филм фест 

18-25/07 
Фотографска изложба “Копнеж по Италия” 
3 – 31/08 
• Русе 
Фотографска изложба “Копнеж по Италия” 
6 – 31/07 
• Банско  
Николета Фабри на Банско джаз фест  
11/08 

 
EUROMONEY 2020: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - 
НАЙ-ДОБРА БАНКА В БЪЛГАРИЯ  
УниКредит Булбанк е най-добрата банка в 
България в тазгодишното издание на една от 
най-авторитетните международни класации – 
наградите на Euromoney за отлични 
постижения (Euromoney Awards for Excellence). 
Отличието идва заедно с още пет награди за 
групата на УниКредит, сред които и призът за 

най-добра банка в Централна и Източна 
Европа. Останалите категории, в които 
УниКредит е избрана за победител, са: „Най-
добра банка за трансакционни услуги в ЦИЕ“, 
както и „Най-добра банка“ в Австрия, Германия 
и Босна и Херцеговина. 
 
ITALIAN FOOD MAGAZINE 
http://www.tespi.net/FOOD/TIFMJUNE.pdf  

 

 

 

 

 

 

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                                   Алесандра Капобианко 

Отдел Потребителски стоки      Тодорка Цветкова 

                                                  Димитър Драганов 

Отдел Инвестиционни стоки     Анахид Мамиян 

                                                   Лора Кендова                                                     

Администрация, счетоводство  Калина Георгиева                                                                                                     
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