
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 185 

 Май 2021 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ ИТАЛИЯ 

 
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ  
Италианската фирма  IMER www.imeritalia.it, 

производител на висококачествени патентовани 
елементи от бетонови смеси – стенни и фасадни 

облицовки, плочи, панели, огради, стъпала, цокли, 
градински елементи, в различни цветове, финиш (вкл. 
имитация на мрамор), технически характеристики, 

търси вносители / дистрибутори. При интерес от повече 
информация, можем да предоставим каталози с ценови 
листи и директен контакт с фирмата. 

Моля, пишете ни на sofia@ice.it, на вниманието на 
Анахид Мамиян. 
 
НОВИНИ И СЪБИТИЯ 
 

WECOSMOPROF INTERNATIONAL 
Oт 7 до 18 юни ще се проведе второто издание на 

WeCosmoprof International, онлайн платформа, която ще 
предостави възможност на фирми от козметичния 
бранш за размяна на търговска информация и за среща 

с повече от 200 италиански производители на 
козметични продукти. Събитието ще бъде единствената 
международна проява в козметичния сектор през 

първата половина на годината. Каним заинтересованите 
фирми да се включат в инициативата на следния линк за 

регистрация: www.wecosmoprof.com/en/business/attend-
as-a-buyer/?bc=qAXIrHYpNpna1zqw0j15Wuw  
 

 
 

 
 

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.  

MARMO+MAC 2021, ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ 
От 29 септември до 2 октомври в град Верона 
ще се проведе изложението MARMO+MAC 
www.marmomac.com/en/, най-значимото 
световно събитие в областта на естествения 
камък – мрамор, гранит и др. скално-
облицовъчни материали, както и машини, 
инструменти, каменни блокове, обработка, 
насочено към професионалистите от сектора. 
Нашата Агенция, заедно с Confindustria 
Marmomacchine и VeronaFiere кани 
представители на български фирми от сектор 
добив и обработка на мрамор и гранит, както 
и архитекти, интериорни дизайнери или 
строителни фирми да посетят Панаира. 
Делегатите ще участват ежедневно в обучения, 
двустранни срещи с италиански фирми, ще 
могат да посещават и самостоятелно 
щандовете на изложителите. При интерес за 
включване в делегацията и за повече 
информация, пишете ни на sofia@ice.it  
 
ROMA EXPO GUITARS 
Девето издание на изложението, посветено на 
класическата китара от висок клас, което 
предвижда участието на най-добрите 
италиански лютиери. По-подробна 
информация на www.romaexpoguitars.com. 
Инициативата е организирана в хибриден 
формат: присъствено за италианските 
изложители и предаване на живо за 
чуждестранните клиенти. Ще се състои на 10 

юли от 9.00 до 20.00 ч., като ще бъдат 
представени на английски език изложителите, 
инструментите, ще има концерти, интервюта; 
не се предвиждат двустранни срещи. Ако 
желаете да се включите, пишете ни на  
sofia@ice.it  
 
 
 

 

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  
Администрация, счетоводство  Ана Филипова 
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