
Ако проявявате интерес към някои от събитията 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 
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НОВИНИ И СЪБИТИЯ 
ON BEAUTY BY COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 
BolognaFiere Cosmoprof организира в Болоня от 9 до 13 

септември  изложение в подкрепа на козметичната 
индустрия, едновременно с други две панаирни прояви - 

Cosmofarma и Sana. Събитието ще бъде разделено на 
следните сектори: 
 -Cosmopack: суровини и материали, производство по 

поръчка, пакетиране, машини 
- Cosmotalks: на 9 и 10 септември в центъра за услуги ще 
бъдат организирани дискусии 

- Retail: утвърдени марки, нови фирми с иновативни 
концепции, марки с възможности за обем на 

производство, подходящ за големите вериги. 
- Green & Organic: всички фирми Green & Organic ще 
бъдат представени в палати 21 и 22, организирани от 

Sana, на 9 и 12 септември; 
- Professional Hair: в палата 25 ще бъде представен 

сектор Коса: продукти, услуги, професионално 
оборудване. 
- Beauty SPA: палата 26 е посветена на приложната 

козметика и на СПА. 
Нашата Агенция съвместно с организаторите предвижда 
да покани чуждестранни клиенти, както следва: 

- 8-9 септември - клиенти в сектор Cosmopack и retail; 
- 10-11 септември - клиенти от сектор Green и retail 

- 10-13 септември - клиенти от света на 
професионалната естетика (коса, козметика, лак). 
 

 
 

 
 

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 участие в посочените 

събития, пишете ни на sofia@ice.it.  

95-то ИЗДАНИЕ НА  EXPO RIVA SCHUH & 
GARDA BAGS (13 ЮНИ - 30 СЕПТЕМВРИ)  
Изложението се провежда вече повече от 45 
години в Рива дел Гарда и е посветено на 
обувки от среден клас: 
https://exporivaschuh.it/it/expo-riva-schuh-la-
fiera. 
От 18 до 20 юли ще бъде организирано 
издание с физическо присъствие на много 
ограничен брой хора. 
От 13 юни до 30 септември ще бъде активна 
дигиталната версия на изложението 
https://exporivaschuh.it/it/digital-connection. 
Линк за регистрация и участие в събитието: 
https://exporivaschuh.it/en/area-
visitors/ticket?src=ice    
 
MICAM И MIPEL 2021 (19-21 СЕПТЕМВРИ) 
От 19 до 21 септември в Милано ще се проведе 
изложението MICAМ, посветено на кожени 
обувки и чанти. Асоциацията Аssocalzaturifici-
АNCI, със съдействието на Агенция ИЧЕ ще 
покани делегати от различни страни, вкл. 
България, за посещение на панаира и 
осъществяване на срещи с изложителите. 
Едновременно с MICAM се провежда и 
панаирът MIPEL посветен на кожената 
индустрия и аксесоари, където ще бъдат 
представени колекциите за 2022 година. 
 
CREMONA MUSICA 2021 (24-26 СЕПТЕМВРИ) 
От 24 до 26 септември ще се състои поредното 
издание на изложбата Кремона Музика:  
www.cremonamusica.com. Сред различните 
инициативи на панаира се предвижда и 
организиране на посещение на представители 
от музикалния бранш: вносители на музикални 
инструменти, директори на музикални 
училища и т.н. 
 
 

 

 

КОНЦЕРТИ НА ЕМАНУЕЛА ПИЕМОНТИ 

Италианската пианистка Емануела 

Пиемонти ще изнесе два концерта, на 2 и 4 

юли, в рамките на международния 
симпозиум върху немския класицизъм от 
програмата на ВАРНЕНСКО ЛЯТО 2021. 

Организирано от Varna Summer Fest, в 
сътрудничество с Италиански културен 
институт София.  

За повече информация и билети: 

https://www.facebook.com/events/465165134

810698  

 

"ДАНТЕ ПЛЮС 700" В ПЛОВДИВ 

По повод 700-ната годишнина от смъртта на 

Данте Алигиери, Италианският културен 

институт, в сътрудничество с Почетното 
консулство на Италия и Община Пловдив, 
представя колективната изложба "Данте Плюс 

700". Създадена по идея на Марко Миколи от 

BONOBOLABO и заимствана от проекта 
Данте Плюс 700 в Равена, изложбата 

обединява група различни творци, които, 
чрез илюстрации, комикси и стрийт арт, се 
опитват да вдъхнат живот на една нова 

идентичност на великия Данте Алигери.  

Изложбата, отпечатана на големи пана, ще 

бъде изложена в Дома на културата "Борис 
Христов" в Пловдив до края на месец юли.  

Откриване: 5 юли, 17:30 ч. 

Електронната версия на каталога е достъпна 

на: 
https://issuu.com/ivansabchev/docs/izlojba_c
ards_a5  

 

"IL VOLO" С КОНЦЕРТ В ПЛОВДИВ 

Известната италианска музикална група IL 

VOLO, съставена от двама тенори и един 
баритон, се завръща отново в България, на 6 

юли от 20ч, този път на сцената на Античния 
Театър в Пловдив. Събитието се провежда 
под патронажа на Италианския културен 

институт в София. Билети на касите на 
Eventim.  

 

ФОРМИ И СВЕТЛИНА: ЗНАКЪТ НА 

АРХИТЕКТУРАТА БЕЗ КРАЙ 

По повод Деня на италианския дизайн по 

света, Посолството на Италия в България и 
Италианският културен институт представят 

фотографска изложба на Камила Боргезе. 

Творчеството на Камила Боргезе разсъждава 

върху приемствеността на същинските 
класически архитектурни форми, проследени 

във времевата линия, която населяват от 
векове насам. Променени, обновени и 
постоянно възраждащи се благодарение на 

велики автори, съумели да възприемат и 
преобразят наследството на 
предшествениците си и да го преосмислят с 
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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.  

творческо въображение. 

Изложбата, отпечатана на големи пана, 

изложени до входа на Италианския културен 

институт в София, се намира на 
пешеходната част на ул. Париж и може да 
бъде посетена свободно от 8 юли до 31 

август 2021. Организирано от Посолство на 
Италия в София и Италиански културен 
институт. 

 

ЖЕНАТА ОТ ЕЗЕРОТО 

Софийска опера и балет открива 2-ри Летен 

фестивал "МУЗИ НА ВОДАТА" на езерото 
Панчарево. За първи път в България ще 

бъде поставена операта на Джоакино 
Росини "ЖЕНАТА ОТ ЕЗЕРОТО", в 
сътрудничество с Италианския културен 

институт. Диригент ще бъде италианецът 
Франческо Роза, а в ролята на Родриго ще 
влезе тенорът Валерио Борджони. 

Спектаклите ще са на 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

17, 18 юли 2021 от 20:00ч. 

Билети на касата на Операта или онлайн. 

 

 

 

 

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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