
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 
 
THE ONE MILANO 

От 21 до 23 март се проведе изложението THE ONE 
Milano https://www.theonemilano.com/it/, изцяло в 

дигитален формат, с подкрепата на нашата Агенция. 
Изложението е посветено на кожено облекло от кожи с 
косъм и на прет а порте от сегмента Future Classic. На 

създадената от организаторите платформа Always On 
Show бяха показани новите колекции на изложителите и 
се проведоха срещи. На 22 март се състоя модно ревю, 

предавано на живо от Милано, а по време на 
обучителната дейност, т.н. Style guide, се засегнаха 

новите модни тенденции по отношение на цветове, 
материали и форми. 
 

MIPEL 
От 23 до 25 март се проведе 119-то издание на  панаира  

MIPEL www.mipel.com, посветен на кожени изделия и 
модни аксесоари, в дигитален формат. Дните 23 и 24 
март бяха посветени на интервюта, разговори и 

семинари на интересни теми с участието на видни 
представители от модния свят, проведоха се и много 
срещи със сътрудничеството на нашата агенция Italian 

Trade Agency. 
 

 
 
 

 
 
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.  

СРЕЩА С НКИЗ 
На 16 март се проведе онлайн среща между 
представители на Национална компания 
Индустриални зони, Посолство на Италия в 
лицето на г-н Франческо Калдероли, Завеждащ 
Търговско - икономически отдел и ИЧЕ София, 
представляван от г-жа Киара Петро, директор. 
Бяха представени Индустриалните зони и 
възможностите, които те предоставят за 
италианските инвеститори. 
 

ДАНТЕ +700 
На 25 март беше 
отбелязан Dantedì, 
начало на честванията, 
посветени на Данте по 
света, по повод 700 
години от смъртта му. 
С откриването на 
изложбата, 
организирана от 

Италианския културен институт – София, в 
сътрудничество с Посолство на Италия в 
България и BONOBOLABO - Равена, започна 
поредица от събития по случай 700-ната 
годишнина от смъртта на поета. Изложбата, 
отпечатана на големи пана, изложени на 
оградата на Посолството и пред входа на 
Италианския културен институт в София, се 
намира на открито, в пешеходната част на ул. 
Париж и може да се посети до 25 юни. 
Въведение на Н.Пр. Посланик на Италия Джузепина 
Дзара 

Представяне на изложбата - Верена Витур 

Представяне на проекта - Марко Миколи 

 
ИНТЕРВЮ НА КАРЛО МАРИЯ ФЕРО, 
ПРЕЗИДЕНТ НА ИЧЕ ПРЕД ВЕСТНИК MF 
FASHION, ИЧЕ, новият план за експорт 
"Станахме по-добри от Япония и Германия и 
много по-добри от Франция, Великобритания и 
САЩ, казва президентът Феро, като очертава 
сценарии за модата. От "дигиталния асансьор" 
до Брекзит, и до желаните събития с 
"предпазливо присъствие" за седмицата на 
модата и за салоните през септември. 
"Дигитализация, иновация и устойчивост са 
конкурентния терен за запазване високо 
нивото на Made in Italy на световно ниво". 
http://www.ow7.rassegnestampa.it/…/202…/2021032448063693.

pdf   

 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - „НАЙ-ДОБРА БАНКА 
В БЪЛГАРИЯ“ ЗА 2021 
Международното финансово списание Global 
Finance обяви УниКредит Булбанк за „Най-
добра банка в България“ за 2021 г. в 28-ите 
годишни награди за най-добрите банки в 
света. С присъждането на наградата за пета 
поредна година експертното жури 
потвърждава, че УниКредит Булбанк е 
стабилен и устойчив партньор за своите 
клиенти. 

 
DXC TECHNOLOGY ТЪРСИ ПЕРСОНАЛ 
DXC Technology (www.dxc.technology/) 
присъства в България от години и има около 
2000 служители. Софийският център е част 
от Глобалния център за иновации и доставки 
Източна Европа (Global Innovation and 
Delivery Center GIDC). 
Team Italia в София 
Сътрудничеството между италианския офис 
на компанията и GIDC в момента обхваща 
около 30 служители, ангажирани в 
предоставяне на услуги на италиански 
клиенти като Fastweb, Saipem, Luxottica, 
Ferrari. Планът за развитие предвижда 
разширяване с поне още 35 души за следните 
позиции: 2 позиции: Човешки ресурси – 
Talent Acquisition; 12 позиции: управление на 
системи и облачни услуги; 1 позиция: 
киберсигурност; 20 позиции: услуги за 
управление и разработка на приложения. 
Амбицията е да се създаде екип от хора, 
които познават отлично италианския език и 
култура, за да се преодолеят културните 
бариери чрез интегриране на този екип в 
работните процеси на компанията.  
За повече информация г-н Камен Добрев, 
отговарящ за подбора: kamen.dobrev@dxc.com  
 

 

 

 

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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