
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 

 

DIGITAL B2B ICE-UNIONALIMENTARI 

От 17 до 19 март ще се проведе виртуалното изложение 

Digital B2B ICE-UNIONALIMENTARI 2021. 

За участие са записани над 50 италиански фирми 

производители на храни и напитки, можете да ги видите 

в страницата на събитието. 

При интерес от Ваша страна за виртуални В2В срещи с 

италианските производители, можете да се запишете 

тук. 

За повече информация, пишете ни на sofia@ice.it  

  

WHITE - WSM 

В подкрепа на Седмицата на Модата в Милано (зима 

2021) е създадена дигитална платформа White - WSM, 

която ще бъде активна до края на май 2021 г. 

Платформата е достъпна след регистрация  като клиент 

на  link, предназначен само за поканени от офисите на 

ИЧЕ в съответната страна. 

Платформата  позволява да се наблюдават колекциите на 

участващите брандове, да се направят срещи и поръчки. 

Инструкции за ползване на английски език са 

илюстрирани чрез това  video.  

 

 

 

 

 

 

 

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.  

DIGITAL SPORT HOUSE  
Агенция ИЧЕ, съвместно с италианската 
Асоциация ASSOSPORT, организира събитие в 
подкрепа на спорта (облекло и оборудване) в 
дигитален формат, на специално създадена 
платформа SMART 365. То ще се проведе в 
рамките на  4 дни - 26 и 27 април за спорт на 
открито, 29 и 30 април за фитнес. 
Ще бъде предоставена допълнителна 
информация относно изложителите и 
регистрация за участие. 
 
НОВИНИ ОТ ИТАЛИАНСКОТО 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И 
МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
Уебинар ′′Енергийна ефективност на 
сградите: глобални тенденции, инструменти, 
стратегии и подкрепа за декарбонизация′′ 
Постоянното представителство на Италия в 
Международните организации в Париж, в 
сътрудничество с италианската ENEA, 
организира поредица от тематични 
семинари онлайн за популяризиране на 
работата на Международната агенция по 
енергетика, на която Италия е член и за 
насърчаване на диалога в полза на по-
интензивен обмен между анализатори на 
Агенцията и италианските предприемачи и 
изследователи. Първият от тези семинари, 
озаглавен ′′Енергийна ефективност на 
сградите: глобални тенденции, инструменти, 
стратегии и подкрепа за декарбонизация", 
ще се състои на 26 февруари 2021 г. от 
12.00 до 13.30 (италианско време) (13.00 - 
14.30 ч. българско време). 
За повече информация и записване (на итал. 
език) https://www.esteri.it/…/diplomazia-economica-

italiana-17… 
 
АУДИОКНИГА "ОТ ТЪМНАТА ГОРА ДО РАЯ. 
ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ БОЖЕСТВЕНАТА 
КОМЕДИЯ НА ДАНТЕ АЛИГИЕРИ НА 
ТРИДЕСЕТ И ТРИ ЕЗИКА”  
Италианският културен институт в София 
представя аудиокнигата "От тъмната гора до 
Рая. Пътешествие през Божествената комедия 
на Данте Алигиери на тридесет и три езика", 
издадена от Emons Audiolibri. 
Аудиокнигата, продуцирана от Министерство 
на външните работи и международното 
сътрудничество на Италия по случай 700 
години от смъртта на поета през 2021 г., ви 

позволява да слушате откъси от произведението 
на тридесет и три различни езика, сред които и 
български. 
Генерираният специално QR код ви позволява 
да изтеглите безплатно 33-те версии на 
произведението, които са достъпни безплатно 
на платформите Spreaker, Spotify,  Deezer,  
Apple и Google. 
Версията на български език е създадена от 
Италианския културен институт в София. 
 
НОВИЯТ БРОЙ НА ITALIAN FOOD MAGAZINE 

http://www.tespi.net/riviste_alimentando/TheItalianF

oodMagazineFebbraio2021.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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