
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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НОВИНИ И СЪБИТИЯ  
 
OPEN TARI 
От 30 септември до 3 октомври се състоя събитието 
OPEN TARI в изложбения център "Тари", коeто тази 
година замести обичайната среща Скрити Съкровища. 
Бе организирано посещение на чуждестранни 
вносители, а от България участваха 2 делегати.  
“Open” беше единствено събитие в този период на 
криза, повод за среща на фирмите с възможност да 
разгледат последните колекции от златни изделия, 
камеи и корали, типични за областта Кампания и за 
цяла Южна Италия. 
 
SOUNDMIT 2020 – МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ – 
ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 
На 14 и 15 ноември ще се проведе дигиталното 
издание на изложението SOUNDMIT 2020 
https://www.soundmit.com/it  и нашата Агенция 
организира виртуална делегация от България.  
Това е десетото издание на събитието, посветено на 
електронните инструменти, синтезатори, хардуер, 
софтуер, нови технологии за музикална продукция. 
  
 
 
 
 
 

 

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.  

E-MILANOUNICA CONNECT  
Представяме новата платформа за среща 
между изложители и клиенти от сектора на 
модата www.e-milanounica.it. Предвидени са 
две нива на достъп: на 1-то ниво клиентите на 
Milano Unica ще могат да получат основна 
информация за изложителите. За да получат 
достъп до каталога с колекциите, клиентите 
трябва да бъдат оторизирани от самата фирма 
-изложител (2-ро ниво на достъп). В линка 
можете да видите видео, което обяснява 
функциите на платформата: e-MilanoUnica 
Connect Video Tutorial Buyer ENG, 

https://youtu.be/XhjypS1vxEs  
Клиентите, които никога не са посещавали  
Milano Unica могат да поискат данни за 
достъп, като полълнят следната форма:  
https://www.milanounica.it/en/e-milanounica-
connect-registrations  
 
ИТАЛИАНСКИ ФИЛМИ НА CINELIBRI 
В програмата на Международния фестивал на 
книгата и киното Cinelibri, който се провежда 
в София от 18 октомври до 8 ноември 2020, са 
представени три италиански филма:   
- новият филм на Даниеле Лукети „Връзки“ (28 
октомври 2020, 19:15 – Eurocinema; 29 
октомври 2020, 19:45 - Културен център G8; 31 
октомври 2020 г., 19:00 ч. - Cine Grand Park 
Center; 2 ноември 2020 г., 18:30 ч. - Френски 
институт; 2 ноември 2020 г., 19:15 - Културен 
център G8)  
- „Крадецът на дни“ - филм на Гуидо Ломбарди 
с участието на Рикардо Скамарчо (28 октомври 
2020 г., 19:00 ч. - Cine Grand Park center; 31 
октомври 2020 г., 18:30 ч. - Френски институт; 
3 ноември 2020 г., 20:00 ч. - Кино Одеон; 7 
ноември 2020 г., 18:30 ч. - Френски институт 
- новият филм на Матео Гароне „Пинокио“ (29 
октомври 2020 г., 18:30, Френски институт; 30 
октомври 2020, 20:00, Кино Влайкова; 31 
октомври 2020, 18:00, Euro Cinema; 1 ноември 
2020 г., 16:00, Културен център G8; 5 ноември 
2020 г., 19:00, Lumiere Lidl; 7 ноември 2020 г., 
18:00 ч., Одеон).  
Организирано от CineLibri, в сътрудничество с 
Istituto Italiano di Cultura. Вход: с билети. 
https://iicsofia.esteri.it/iic_sofia/bg/gli_eventi/  
 
ITALIAN FOOD MAGAZINE 
http://www.alimentando.info/wp-
content/uploads/2020/10/TIFM8perWEB.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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