
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. 
 

 

 

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 
информация и бизнес възможности 
Италия - България 

 

Брой 177 

 Септември 2020 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
НОВИНИ И СЪБИТИЯ  

 
MICAM MILANO DIGITAL SHOW  
Въпреки трудностите и ограниченията в условията на 
настоящата епидемиологична обстановка, от 20 до 23 
септември в панаира на Милано се проведе 
международното изложение за обувки MICAM. От 15 
септември до 15 ноември 2020 заинтересованите 
фирми могат да се вълползват и от дигиталната 
платформа  MICAM Milano Digital Show: 
https://milano.themicam.com/en/micam-milano-digital-
show-en/: амбициозен проект, който дава възможност 
на всички вносители да влизат контакт с различните 
брандове, да избират продукти от колекции, да 
планират и реализират поръчки директно от 
платформата. 
 

Водещото международно 
търговско изложение за 
естествен камък, 
технологии и дизайн 
MARMO+MAC стартира от 
30 септември до 2 
октомври първото си 
изцяло дигитално издание с 

Marmomac Re-Start Digital Edition. Три дни срещи, 
нетуъркинг и събития, в които цялата индустрия ще 
има възможността да изгражда връзки в един 
глобален и иновативен формат. За повече 
информация: https://track.marmomac.com/1b7c8548-
090e-4a0e-9aa4-ca701b0ddde4  
 
 

 

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/  

 

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

Нали сте чували за 
пословичната страст, с 
която общуват 
италианците, и за 
красотата на езика им? 
Научете италиански от 
висококвалифицирани 
преподаватели в комфорта 
на собствения ви дом с 
Istituto Italiano di Cultura 
Sofia и съвсем новите 
онлайн курсове, които 
стартират в края на 
септември > 
https://bit.ly/3hJQixC  

 
 
ИТАЛИАНСКИ ФИЛМИ НА СОФИЯ ФИЛМ 
ФЕСТ 
В рамките на 24-тото издание на София Филм 
Фест ще можете да гледате няколко 
италиански филма: „Предателят” на Марко 
Белокио, "Мартин Идън" на Пиетро Марцело, 
"Чутовното нашествие на мечките в Сицилия" 
по романа на известния италиански писател 
Дино Буцети и "Прегоряла ерес" на Джузепе 
Капотонди. Програма на събитията на 
https://iicsofia.esteri.it/iic_sofia/bg/gli_eventi/. 
Организирано от Art Fest в сътрудничество с 
Istituto Italiano di Cultura. Вход: с билети. 
 
ITALIAN FOOD MAGAZINE 

http://www.alimentando.info/wp-

content/uploads/2020/08/TIFM6perWEB-

2.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                                                                                                     

 
 
Следете ни във facebook  на 

http://www.facebook.com/ITASofiaBulgaria/  
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