
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. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ FUTURE FACTORY 2021 

Future Factory обединява цялата верига на печатарската 
и опаковаща индустрия в голяма и иновативна 

възможност за диалог, обмяна на идеи и мнения за 
непрекъснато променящите се индустриални сценарии.  
Международната конференция Future Factory 2021 - 

основна спирка в пътната карта към Print4All през 2022 
г. - се организира от Acimga (Асоциация на италианските 
производители на машини за графичната, 

преработвателната и хартиената индустрия), с 
подкрепата на нашата Агенция ITA и ще се проведе в 

смесен, онлайн и на живо формат, на 15 и 16 септември.    
За регистрация и повече информация за Future Factory 
2021: www.future-factory.it/en  

 
CIBUS  

Нашата Агенция ITA ще организира посещението на 4 
водещи български фирми на изложението CIBUS 2021 в 
град Парма (www.cibus.it), най-голямото събитие в 

Италия  в областта  на храните и напитките, което ще се 
проведе от 31 август до 3 септември. 
 

 
 

 
 

 

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.  

SALONE DEL MOBILE  
От 5 до 10 септември в Милано ще се проведе 
ежегодното изложение за мебели Salone del 
Mobile (www.salonemilano.it). Нашата Агенция 
съвместно с организаторите на изложението,  
предвижда да покани делегации от различни 
страни, включващи вносители/дистрибутори 
на мебели, интериорни дизайнери/архитекти, 
журналисти. 
 
SANA  
От 9 до 12 септември в Болоня ще се проведе 
SANA 2021 (www.sana.it), изложение 
специализирано в биологични храни и 
напитки. Нашата Агенция ITA организира 
посещението на 2 български фирми вносители. 
 
VICENZAORO SEPTEMBER 
Както всяка година във Виченца през 
септември ще се проведе VicenzaOro – 
Международен салон, посветен на златарската 
индустрия, часовникарството, сребърни 
изделия и скъпоценни камъни  
(www.vicenzaoro.com/en/vicenzaoro). От 10 до 
14 септември изданието ще бъде  присъствено, 
а от 15 до 17 септември - онлайн. Ще бъдат 
поканени делегации от различни страни да 
посетят изложението и да установят контакти 
с изложителите. 
 
OMC - MED ENERGY CONFERENCE 
От 28 до 30 септември в Равена ще се проведе 
16-то издание на OMC - Med Energy Conference, 
изложба и конференция в сферата на 
енергетиката – газ, петрол, енергия на 360º 
(www.omc.it/en/). Темата на тазгодишното 
издание е "Rethinking Energy together: alliances 
for a sustainable energy future".  В рамките на 
изложението са предвидени B2B срещи, по 
време на които да се обсъдят нови бизнес 
решения и възможности.  
Ако желаете да се включите в събитието,  
пишете ни на: sofia@ice.it  
 
MARMO+MAC 
От 29 септември до 2 октомври 2021г. 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 (машини, 
инструменти, каменни блокове, обработка), 

насочено към професионалистите от сектора. 
Нашата Агенция, заедно с Confindustria 
Marmomacchine и VeronaFiere организира и 
международна делегация за посещение на 
изложението, участие в обучителни сесии и 
двустранни срещи с италиански фирми. От 
българска страна е предвидено участието на 
двама представители. 
 
 
ОЧАКВАЙТЕ НИ ОТНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ. 
 
 
 

 

 

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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