
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 181 

 Януари 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ 

 

 

ОБЯВА ЗА НАЕМАНЕ НА АСИСТЕНТ СЧЕТОВОДИТЕЛ 

НА ПОСТОЯНЕН ДОГОВОР В ОФИСА НА ИЧЕ 

АГЕНЦИЯТА В СОФИЯ 

Офисът на ИЧЕ Агенцията в София открива процедура 

за подбор с цел наемане на служител на длъжността 

асистент счетоводител на постоянен договор с 6 месеца 

изпитателен срок. 

За повече информация посетете сайта на офиса на ИЧЕ 

Агенцията в София: 

https://www.ice.it/it/mercati/bulgaria/selezione-di-

assistente-contabile-tempo-indeterminato-0  

 

ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА ПОСЛАНИЧКАТА 

ДЖУЗЕПИНА ДЗАРА 

На 20 януари 2021г. Посланичката Джузепина Дзара 

връчи акредитивните си писма на Президента на 

Република България Румен Радев.  

Акредитивните писма са документът, с който 

държавният глава номинира пред държавния глава на 

приемащата страна официалния представител в тази 

държава. След тази церемония официално започва 

мисията на Посланика. 

  

 

 

 

 

 

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 
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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.  

LINGERIE CONNECT 
Агенция ИЧЕ организира участието на 20 
италиански фирми, производителки на бельо 
във виртуалния панаир Lingerie Connect, от 23 
януари до 21 февруари 2021 г.  
Линк за регистрация: 
https://lingerie-connect.eventmaker.io/  
 
MARCA BY BOLOGNAFIERE 2021 - DIGITAL 
SESSION  
Имаме удоволствието да ви поканим на 
изложението Marca by BolognaFiere 2021 - 
Digital Session, което ще се проведе от 15 до 25 
март. Изложението е специализирано в 
продукти Private Label: 
http://www.marca.bolognafiere.it/en/marca/lay
out-2021/8700.html  
Ще имате възможност, в рамките на 10 дни, да 
провеждате виртуални В2В срещи с 
изложителите. Ако санитарната обстановка го 
позволява, ще се проведе и физическо 
изложение на 24 и 25 март в Болоня. 
При интерес за участие, можете да се 
регистрирате на този линк: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
HlrOsJt1Yy9omveQSB-orxa00kCZJhjVkXi-R-
IhqKSbccQ/viewform?gxids=7628  
 
EXPO RIVA SHOW 
Expo Riva Schuh и Gardabags се обединяват 
във виртуален формат в инициатива, наречена 
Expo Riva Show. 
Инициативата има за цел да даде възможност 
на професионалистите от сектор обувки, 
кожени изделия и аксесоари чрез средствата 
на виртуалния панаир да осъществят бизнес 
контакти посредством участие в  talk show, 
презентации и кръгли маси. 
За информация:  
https://exporivaschuh.it/it/expo-riva-schuh-la-
fiera  
 
НОВИЯТ БРОЙ НА ITALIAN FOOD MAGAZINE 
http://www.tespi.net/riviste_alimentando/TheIta
lianFoodMagazineGennaio2021.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                                   Киара Петро 

Отдел Потребителски стоки      Тодорка Цветкова 
                                                  Димитър Драганов 

Отдел Инвестиционни стоки     Анахид Мамиян 

                                                   Лора Кендова                                                      
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