
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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CASACLIMA: ДА ПОСТРОИМ БЪДЕЩЕТО 
На 16 ноември в София Тех Парк, зала „Джон 

Атанасов“ ще се проведе Изложение и  международна 
конференция „CasaClima: Да построим бъдещето“.  
Форумът се организира от Конфиндустрия България, 

сдружение на италианското предприемачество в 
България, в партньорство с Агенция CasaClima и  

в сътрудничество с Посолството на Италия в България, 
нашата агенция ITA и Камара на Архитектите в 
България Регионална Колегия София Област. 

Събитието е включено в официалната програма PRE-
COP26, част от предварителните инициативи на 

Италия във връзка с Конференция на ООН за 
изменението на климата (COP26) и цели, чрез дебат 
между експерти от сектора, да представи италианските 

високи постижения в областта на зеленото и 
екологично устойчиво строителство, с фокус 
към „Пасивните къщи“. За допълнителна информация, 

програма и регистрация: 
https://confindustriabulgaria.bg/…/casaclima-

conferenza…/ 

 
 
 

 

 

 

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/  

 
FIERACAVALLI  

От 12 до 14 ноември ще се проведе 123 

издание на Салона, посветен на  конния 

спорт и по-специално на спортните артикули 

за конна езда (https://fieracavalli.it/it) 

Агенция ИЧЕ, в подкрепа на инициативата 

на Veronafiere, възнамерява да покани на 

посещение 45 чуждестранни специалисти от 

бранша (вносители на облекло и различни 

аксесоари за езда), от различни страни, като 

поема разноските за самолетен билет, 

настаняване в хотел, трансфери. При 

попълване на броя от 45 души, записването 

ще бъде прекратено. 

Ето оттук може да направите регистрацията 

си:   qui 

 
PROMESSI SPOSI 
в рамките на плана за подпомагане на 
Южна Италия, Агенция ИЧЕ предвижда, 
съвместно с Confartigianato, организирането 
на посещение на делегати на панаира, 
посветен на сватбеното облекло Fiera Sposi 
Bari - Promessi Sposi 2021, Fiera del Levante. 
Събитието ще се проведе присъствено в 
дните 11-12 ноември в Бари, и дигитално 
16-18 ноември 2021 г. 
 
MADE EXPO 
От 22 до 25 ноември в Милано ще се проведе 

десетото издание на международното 
изложение MADE EXPO (MADE expo), в 
областта на строителството, материали, 
технологии, врати и прозорци, насочено към 
професионалистите от сектора. Нашата 
Агенция, заедно с Made Eventi и Fiera Milano 
организира международна делегация от 
представители на строителни фирми, 
архитекти, вносители на врати, дограма, 
строителни материали да посетят Панаира и 
да се срещнат с изложителите. Две 
архитектурни фирми от България ще се 
включат в делегацията и ще посетят 
изложението.  
 
ENLITE Europe 
От 30 ноември до 2 декември 2021 г. в 
Милано ще се проведе изложението ENLITE 
Europe, посветено на сектора на комуналните 
услуги и технологиите за производство на 

енергия https://www.enlit-europe.com/. 
Събитието се провежда ежегодно, като от 2019 
г. насам обединява European Utility Week и 
Powergen Europe. ИЧЕ-Агенция организира 
посещение на 3 фирми (по 1 представител от 
фирма). При интерес да посетите 
изложението, можете да се запознаете 
със списъка на изложителите и да ни пишете 
на sofia@ice.it. 

УНИКРЕДИТ - НАЙ-ДОБРА БАНКА ЗА 
СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ЕВРОПА ЗА 
ГОДИНАТА 
Международното издание Capital Finance 
International определи  УниКредит за Най-
добра банка със социално въздействие в 
Европа за 2021 г. За втора година списанието 
избира УниКредит за институцията с най-
значим принос към положителното влияние 
върху обществото и подкрепата на реалната 
икономика в Европа. 
 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ОПРЕДЕЛЕНА ЗА 
НАЙ-ДОБРА ДИГИТАЛНА БАНКА В 
БЪЛГАРИЯ 
В класацията на международното финансово 
списание Global Financial за 2021: УниКредит 
Булбанк е най-добрата дигитална банка в 
България Международното финансово 
списание Global Finance обяви УниКредит 
Булбанк за най-добра дигитална банка за 
2021 година. Критериите за избор  включват 
оценка на стратегия за привличане и 
дигитално обслужване на клиенти, ръст на 
потребителите на дигиталните канали, 
полезност на услугите за клиентите, дизайн и 
функционалност на каналите. 
 
KОНЦЕРТ НА ЛАУРЕАТИТЕ НА 
МЕЖДУНАРОДНАТА НАГРАДА „НИКОЛА 
ГЮЗЕЛЕВ“ 
По случай 85 години от рождението на 
Никола Гюзелев на 5 ноември от 19 часа в 
Софийската опера и балет ще се състои 
концерт на лауреатите на международната 
награда „Никола Гюзелев“. Във фоайето на 
операта от 17:30 часа ще бъде открита 
изложба с картини на оперния певец. За 
организацията на събитието Италианският 
културен институт в София си сътрудничи 
със Софийска опера и балет и фондацията 
„Никола Гюзелев“. Вход с билети. 
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Ако се интересувате от участие в посочените 

събития, пишете ни на sofia@ice.it.  

ИТАЛИАНСКИ ТВОРБИ В КВАДРАТ 500 
Международното Биенале на стъклото 2021 
г. се провежда от 6 октомври до 7 ноември в 
Националната галерия Квадрат 500. 
Представени са творби на 160 автори от 42 
държави, сред които са и произведенията на 
италианските участници Катерина Дзуки, 
Лучо Бубако, Клаудия Вирджиния Витари, 
Саман Калантари и Стефания Мацола. 
 
ITALIAN FOOD MAGAZINE 
TheItalianFoodMagazineSettembreOttobre2021
.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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