
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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THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE 
ДНИ НА ИТАЛИЯ В МАГАЗИНИ ФАНТАСТИКО  
Продължава ангажиментът на Италия да популяризира 

продуктите Made in Italy в големите вериги супермаркети 
по целия свят. 

След подписано споразумение за сътрудничество между 
Агенция ИЧЕ и българската верига супермаркети 
FANTASTICO, от 16 до 29 септември се провежда 

промоционална кампания с италиански продукти в 45 
магазина на веригата в София и в градовете Перник, 
Кюстендил и Елин Пелин. 

За представяне на най-доброто от италианската 
хранително-вкусова промишленост в магазините е 

наличен асортимент от около 700 различни италиански 
продукти. 
Рекламната кампания предвижда брошури, радио и 

телевизионни реклами, публикации в уебсайтове и 
социалните мрежи. Освен това, в близост до 

супермаркетите ще видите и големи рекламни пана, 
които ви канят да закупите от продуктите Made in Italy. 
Кампанията се финансира със средства от 

промоционалната програма на Агенцията за 
насърчаване и интернационализация на италианските 

фирми и има за цел да информира потребителите за 
високото качество на италианските продукти.. 
 

 
 
 

 

 

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/  

 
VITRUM 
От 5 до 8 октомври във Fiera Milano Rho ще се 
проведе Vitrum 2021, XXII-то издание на най-
значимото Международното специализирано 
изложение на машини, оборудване и системи 
за стъкло и продукти от стъкло www.vitrum-
milano.com/en/. Нашата Агенция, съвместно с 
италианската браншова асоциация GIMAV, 
организира делегация от две български фирми, 
които ще посетят изложението и ще проведат 
срещи с италианските производители.   
 
COATurier 

Модното събитие, COATurier (ice.it) посветено 
на връхното облекло, организирано от CNA - 
Federmoda Пулия, в сътрудничество с Област 
Пулия, Община Мартина Франка и 
Търговската Палата в Таранто, ще се проведе в 
Мартина Франка присъствено от 29 септември 
до 3 октомври 2021, и онлайн от 4 до 8 
октомври на дигитална платформа. Агенция 
ИЧЕ организира подбора на делегати за 
участие в инициативата. Инициативата е 
включена в Програмата за подпомагане на 
регионите в Южна Италия. 
 
SICAМ 
Международният салон за компоненти, 
аксесоари и полуфабрикати за мебелната 
промишленост SICAM www.exposicam.it    
ще се проведе в Порденоне от 12 до 15 
октомври. Агенция ИЧЕ организира 
посещението на около 100 делегати от 
различни страни. 
 
SIA HOSPITALITY DESIGN  
Предвижда се провеждането на панаира SIA 
HOPISTALITY DESIGN, в Римини от 13 до 15 

октомври (www.siaexpo.it). Нашата Агенция 
подкрепя организаторите на Панаира с покана 
на делегация от специалисти в областта на 
външния и вътрешен дизайн, проектиране и 
обзавеждане от няколко близки страни, като се 
има предвид пандемичната обстановка в 
света. Двустранните срещи ще бъдат 
организирани чрез платформа онлайн, като 
предварително ще бъдат определени срещите 
на съответните щандове на изложителите. 
 
MEAT TECH 
От 22 до 25 октомври нашата Агенция желае 
да покани представители на 5 български 

фирми (по един представител от фирма) с 
дейност производство и преработка на месни 
продукти, на изложението Meat-Tech www.meat-
tech.it за оборудване за производството на месо 
и месни продукти, което ще се проведе в град 
Милано. На представителите на българските 
фирми ще бъде предоставен безплатно пакет 
услуги, като самолетни билети, настаняване, 
трансфери и др. Ако имате интерес към 
участие, пишете ни на sofia@ice.it  
 
FEDERTERME 
Проект, представен от  FederTerme - Италианска 
Федерация на индустрията за термални и 
лечебни минерални води, с цел да представи 
богатото разнообразие на термални структури в 
Италия, организира посещение в 7 италиански 
области в периода 2021 и 2022 г. 
Нашата Агенция организира посещението на 
специалисти  - вносители на козметични 
продукти, инфлуенсъри, туроператори и 
журналисти. Заинтересуваните да участват 
трябва да посочат 3 предпочитания за 
посещение. Графикът за посещения по области 
е следния: 
Тоскана -  7-18-19-20-21 октомври (4 нощи) 
Венето - 4-5-6-7 ноември ( 3 нощи) 
Ломбардия - 3-4-5-6 април  2022 (3 нощи) 
Кампания - 26-27-28-29-30 април 2022 (4 нощи) 
Емилия Романя - 1-2-3-4-5 май 2022 (4 нощи) 
Пулия - 17- 18-19 май 2022 
Лацио - 5-6-7-8 юни 2022 (3 нощи) 
Ако имате интерес към участие, пишете ни на 
sofia@ice.it  
 
ИТАЛИЯ НА БАНСКО ФИЛМ ФЕСТ 
XX-тото юбилейно издание на Банско филм 
фест – Международният фестивал на 
планинарското и екстремно кино, се провежда 
от 22 до 26 септември. В програмата са 
включени 9 италиански филма, както и двама 
италиански гости с презентации: Саймън 
Меснер, режисьор на планински филми и 
Маурицио Занола (Маноло), един от първите 
италиански алпинисти, практикуващи свободно 
катерене. Ще бъде представена и изложба с 
фотографии на Густав Вилайт, озаглавена 
„Natu.rae/DOLOMITI“. Изложбата се състои от 17 
пана, които ще украсят площада „Никола 
Вапцаров“ в Банско от 22 до 30 септември 2021 
г. Италианската филмова програма:  

XX-тото издание на Банско филм фест, 22-26 
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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  
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Ако се интересувате от участие в посочените 

събития, пишете ни на sofia@ice.it.  

септември 2021 (esteri.it) 
Организирано от Банско филм фест, в 
сътрудничество с Италиански културен 
институт – София. 
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЪТЯТ КЪМ COP 26: 
ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИЯ“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ 
ПОСОЛСТВОТО НА ИТАЛИЯ В СОФИЯ, 
ПОСОЛСТВОТО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В 
СОФИЯ И MOVE.BG 
Като част от подготовката за конференцията 
на страните COP26, която ще се проведе в 
Глазгоу от 1 до 12 ноември 2021 г., под 
съвместното председателство на Италия и 
Обединеното кралство, Посолството на Италия 
и Посолството на Великобритания и 
българската неправителствена организация 
Move.bg, организират на 28 септември 
събитие, озаглавено: „Пътят към COP 26: 
изборът на България“, за да дадат своя принос 
и да поставят въпроса за климатичните 
промени във фокуса на политическия и 
обществения дискурс. 
В дискусия между български дипломати, 
политици и представители на 
администрацията, и експерти от трите 
държави, събитието ще се опита да отговори 
на въпросите: 
- „Защо 26-тата конференция на страните за 

климатичните промени на ООН е един от най-
важните световни форуми тази година?“ 
- "Какво е значението на сътрудничеството 
между страните?" 
- "Как се подготвя България за важната 
международна среща COP 26, посветена на 
борбата с глобалното затопляне?" 
Конференцията ще се проведе в София и 
онлайн стрийминг на живо, на 28 септември, 
от 10.30 часа, на български език. 
Линк за безплатна регистрация 
https://plentix.co/events/conferences/putqt-
kum-cop-26-izborut-na-bulgariq/745/  
В подготовка за COP26 Италия ще бъде 

домакин и на поредица от важни подготвителни 
събития за конференцията. В тези дни в Милано 
се провежда предварителната конференция - 
Pre-COP - подготвителна среща на министрите, 
която традиционно се провежда около месец 
преди COP. Нейната цел е да предложи на 
министрите, представляващи основните 
преговарящи страни, възможност да обсъдят в 
неформални дискусии ключови политически 
аспекти. 
От 28 септември до 2 октомври, отново в 
Милано, Италия ще бъде домакин и на 
събитието „Youth4Climate: Driving Ambition“, 
свързано с предварителната конференция Pre-
COP. „Youth4Climate: Driving Ambition“ ще даде 
възможност на младите хора от цял свят да 
изработят конкретни предложения, които да 
бъдат представени на масата на дискусии на 
Pre-COP и на COP26. "Смятаме, че е от 
съществено значение да насърчим ангажимента 
на следващите поколения и да насочим 
младежката мобилизация по положителен 
начин, тъй като бъдещето на нашата планета 
принадлежи именно на младите.", каза 
Посланичката Джузепина Дзара след 
виртуалната среща, която проведе с един от 
двамата млади български делегати на форума 
“Youth4Climate: Driving Ambition”. 
Освен това Италия ще организира събитие на 
високо равнище в Рим, с участие на 
министрите, озаглавено „Срещи с Африка“ 
чийто фокус ще бъдат екологичните и 
климатичните предизвикателства в Африка. 
 
ITALIAN FOOD MAGAZINE 
TheItalianFoodMagazineAgosto2021.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  
Администрация, счетоводство  Ана Филипова         
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