
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 180 

 Декември 2020 

 

НОВ ДИРЕКТОР  
НА ИЧЕ СОФИЯ  

 
На 11 декември приключи 
мандатът на досегашния директор 

на офиса на ИЧЕ в София  
г-жа Алесандра Капобианко.  
От 14 декември новият директор 

на ICE Sofia е г-жа Киара Петро. 
 

 
 
„Скъпи читатели, 
Уважаеми колеги и партньори, 
 
Първо, позволете ми да се представя. Аз съм новият 
ръководител на офиса на ICE в София и приемам с 
голяма радост този пост, който ще ми позволи да 
опозная една напълно нова за мен действителност.  
Въпреки че настоящата ситуация е наистина много 
трудна, сигурна съм, че благодарение на Вашата 
подкрепа, ще можем да опознаем още по-добре Италия и 
да си сътрудничим отблизо, макар и по различни от 
познатите ни доскоро начини. Пристигнах само преди 
няколко дни, но вече много харесвам тази страна, 
разбрах, че сте много гостоприемен и отворен народ и 
съм сигурна, че ще се чувствам добре тук. Използвам 
повода, за да отправя най-добрите си пожелания за 

празниците и за година, изпълнена с положителни 
изненади!” 
 

 
 
 

 
 

 
Следете ни във facebook  на 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

mailto:sofia@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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА ПАНАИРА  

FIRENZE HOME TEXSTYLE 2021, 5-8 

ФЕВРУАРИ 

Информираме ви за провеждането на 

третото издание на Панаира Firenze Home 

Texstyle 2021 от 5 до 8 февруари, на който 

ИЧЕ - Италианска Търговска Агенция 

организира виртуално участие на 

предприемачи от текстилния бранш: спално 

бельо, хотелско обзавеждане, завеси, текстил 

за обзавеждане и тапицерия, парфюмерия. 

текстилни издания. 

Повече информация можете да получите на 

www.firenzehometexstyle.com , където можете 

да потвърдите интереса си като се 

регистрирате за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"След четири прекрасни години дойде време 

да отпътуваме. Благодаря много, България! 

За мен беше чест и удоволствие да 

представлявам Италия тук. Никога няма 

да забравим прекрасните моменти, 

прекарани с всички скъпи български 

приятели." 

Посланик Стефано Балди 

 

 

ИЗЛОЖБА Natu.rae / DOLOMITI 

По повод Деня на съвременното изкуство, 
Италианският културен институт в София 

представя изложба с фотографии на Густав 
Вилайт, озаглавена "Natu.rae/DOLOMITI". 
Изложбата се състои от 16 пана с размери 

120х170 см, които украсяват външните стени 
на института и Посолството на Италия в 
София. От 5 декември 2020 до 28 февруари 

2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                   Киара Петро 

Отдел Потребителски стоки      Тодорка Цветкова 

                                                  Димитър Драганов 

Отдел Инвестиционни стоки     Анахид Мамиян 

                                                   Лора Кендова                                                      
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