
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 

 
ДВУСТРАННИ СРЕЩИ В СЕКТОР ОБУВКИ И КОЖЕНИ 
ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТ МАРКЕ 

Областта Марке предлага организирането на двустранни 
срещи на виртуалната платформа SMART 365, за обувки 

и кожени изделия с изложители от Областта и вносители 
от различни страни. Събитието ще се проведе в края на 
м. май 2021, предвижда се участието на около 30 

италиански производители, като Офиса на ИЧЕ в 
Милано ще съдейства за организирането на щандовете и 
срещите на платформата. Срещите ще се проведат в 

рамките на един работен ден. 
 

ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА ИЗЛОЖБАТА AUDIOVISUAL 
PRODUCERS SUMMIT 
От 7 до 10 юли в Матера ще се проведе първото издание 

Изложбата Audiovisual Producers Summit (AVPSummit),  
посветена на аудиовизуалната индустрия и 

производството на филми за ТВ и дигитални платформи. 
Събитието се организира от Асоциацията на 
производителите на аудиовизуални продукти и от Lucana 

Film Commission, със съдействието на Министерство на 
културата. По този повод Агенция ИЧЕ, в рамките на 
плана за подпомагане на южните области в Италия, 

организира посещение на чуждестранни делегации за 
среща с италиански производители в сектора от южните 

региони на Италия. 
 
 

 
 

 
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.  

НОВИНИ ОТ ПОСОЛСТВО НА ИТАЛИЯ  
На 15 април - Денят на италианските 
изследвания по света, отбелязвахме 
годишнината от рождението на италианския 
ренесансов гений Леонардо да Винчи. 
Innovitalia: споделена платформа между 
Министерство на външните работи и 
международното сътрудничество и 
Министерство на университетите и научните 
изследвания на Италия, се фокусира върху 
насърчаване на диалога между италианските 

изследователи в чужбина и Системата на 
страната за изследвания и иновации. На 
портала Innovitalia могат да се регистрират 
италианските изследователи в чужбина и 
техните асоциации, италиански изследователи 
със значителен международен опит, 
чуждестранни изследователи в Италия и 
всички публични и частни заинтересовани 
страни, които се интересуват от 
интернационализацията на системата за 
изследвания и иновации. Регистрираните 
потребители могат да се свързват помежду си, 
да получават периодичния бюлетин на портала 
и са включени в Годишника на италианските 
изследователи по света, издаден от Фарнесина. 
Innovitalia е достъпна на 
https://innovitalia.esteri.it  (на итал. език)   
 
Archeo3D’Italia е видео платформа, 
посветена на италианските археологически 
обекти, включени от ЮНЕСКО в списъка на 
световното наследство на човечеството. 
Чрез интерактивна карта и документално 
видео, платформата предлага на 
международната аудитория възможност да 
открие по-тясно и във връзка с техния 
природен, исторически и културен контекст: 
Рим (Форума и Колизеума); 
Ватикана (цирка на Калигула и древната 
базилика Свети Петър); 
Помпей (Форума и Театрите); 
Агридженто (Акропола и Храма на Зевс); 
Аквилея (Комплекса на базиликата); 
Бреша (Капитолия); 
Верона (Арената); 
Етруски некропол в Черветери; 
Вила Адриана в Тиволи; 
Пестум; 
Сиракуза; 
Площад Армерина (Вила Романа дел Казале). 
Видео-клиповете с 3 D компютърна графика 

представят всяко едно от тези места и 
разкопките около него, на италиански и 
английски език. Иновативен и забавен начин 
да научите за това как тези са изглеждали 
тези места в миналото, различните етапи на 
тяхното развитие и връзките им с 
естествения, исторически и културен 
контекст, в който са поставени. 
Платформата е изградена в сътрудничество с 
мултимедия Altair 4, специализирана в 3 D 
реконструкцията на антични обекти. 

Насладете се, на италиански и английски 
език: https://archeo3ditalia.it/  
 
VI ИЗДАНИЕ НА ФИЛМОВИЯ ФЕСТИВАЛ 
MASTER OF ART 
Фестивалът за документални филми за 
изкуството Master of Art продължава на живо. 
4 от участващите филми са представени с 
подкрепата на Италиански културен институт 
- София. Ето оставащите прожекции до края 
на фестивала: 
ПАРАДИГМА ОЛИВЕТИ (2020), Режисьор 
Давиде Мафеи 
27 април 2021 г., 18:00 ч., Euro Cinema 
КЛАУДИЯ, МИСТЕРИОЗНАТА (2018), 
Режисьори Мари-Доминик Монтел и 
Кристофър Джоунс 
27 април 2021 г. в 17.15 ч., Кино G8 
28 април 2021 г., 18:00 ч., Euro Cinema 
МОДИЛИАНИ И НЕГОВИТЕ ТАЙНИ (2019), 
Режисьор Жак Льой 
29 април 2021 г., 16:00 ч., Euro Cinema 
1 май 2021 г. в 17:00 ч., Кино G8 
3 май 2021 г. в 15:30 ч., Euro Cinema 
Билети на касата на кината. 
 
ITALIAN FOOD MAGAZINE 
TheitalianFoodMagazine3_april21.pdf (tespi.net) 
 

 

 

 

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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