
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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ТРАДИЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ИТАЛИАНСКАТА КУХНЯ: ОСЪЗНАВАНЕ И 
ПОВИШАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ХРАНИТЕ 

Това е темата на шестото световно издание на 
събитието, провеждано по инициатива на 

Министерството на външните работи и 
международното сътрудничество на Република Италия, 
което ще се състои от 22 до 28 ноември и на което 

нашата Агенция ITA е основен партньор. 
Във фокуса на инициативите ще бъде не само 
качеството на рецептите и на италианската кулинарна 

традиция, но и уникалността на оригиналните 
италиански продукти и съставки, като се започне 

продуктите със защитено наименование за произход и 
защитено географско указание и се стигне до 
особеностите на по-малко познатите производства и на 

предлагането в сферата на националната винарска 
индустрия. 

 
На 23 ноември от 15ч. ITA София организира 
безплатен КУРС ПО УСТОЙЧИВА ИТАЛИАНСКА 

КУХНЯ, воден от Шеф Давиде Негри от Училището на 
кулинарното списание La Cucina Italiana, 
който ще се излъчва със стрийминг на живо на 

английски език. За участие, моля пишете ни на 
sofia@ice.it  
https://www.davidenegrichef.it/no-categoria/davide-negri/  

https://www.lacucinaitaliana.com/school  

 

 
 

 

 

 

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/  

 
Световноизвестната италианска кулинарна 

школа ALMA – THE SCHOOL OF ITALIAN 

CULINARY ARTS предоставя линк за 

безплатна регистрация и участие в 

МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ „AN ITALIAN TASTE 

JOURNEY“ подготвени специално за 

Седмицата на италианската кухня по света.  

https://marketing.scuolacucina.it/landing-

scim  

 

РЕЦЕПТУРНИЦИ с вегетариански рецепти за 

майстор готвачи, изготвени от нашата 

Агенция в сътрудничество с ALMA бяха 

изпратени на избрани ресторанти 

предлагащи италианска кухня в страната. 

 

Информация за събития от Седмицата 

можете да прочетете и тук: 

Седмицата на италианската кухня: пир за 

сетивата - GoGuide.bg 

Отбелязваме седмица на италианската кухня 

в света! | Goodlife 

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ 

 

NEXT DESIGN PERSPECTIVES 2021  

И тази година Агенция ITA си сътрудничи  с 

фондация Altagamma, която включва повече 

от 100 марки на италианския лукс в 

различни сектори (мода, обзавеждане и 

аксесоари за дома, храни, настаняване, 

мотори, златна бижутерия, козметика) в 

организирането на събитието NEXT DESIGN 

PERSPECTIVES, което ще се състои в Милано  

на 28 октомври от 17.00 ч. То е посветено на 

развитието на творчеството и дизайна. 

Събитието ще се предава на живо. 

Линк за регистрация: 

http://www.nextaltagamma2021.com  

Прилагаме програмата на английски език 

 

TORINO SHORT FILM MARKET (TSFM) 

Oт 1 до 4 декември в Торино ще се проведе 

инициативата Torino Short Film Market 

(TSFM) за производители, дистрибутори и 

разпространители на късометражни филми, 

организатори на кинофестивали, 

представители на фондове за  подкрепа и 

развитие на  късометражни, дългометражни 

филми, тв сериали. 

Програмата на инициативата предвижда 

редица срещи и панели за професионалисти 

Нашата Агенция, в сътрудничество с TSFM, 

организира посещение на чуждестранни 

делегати, на които ще бъдат осигурени  

самолетен билет отиване и връщане до 

Торино , както настаняване в хотел и 

трансфер. 

 

FIERA DEL LIBRO DI ROMA "PIÙ LIBRI PIÙ 

LIBERI" 2021 

Агенция ИЧЕ, в сътрудничество с AIE - 

Италианска Асоциация на издателите и 

Bologna Children’s Book Fair, организира 

следващото изданието на Панаира на 

книгата, което ще се състои от 4 до 8 

декември 2021 в Конгресния център в Рим. 

Поканени са делегати от различни страни по 

света, които ще имат възможност да се 

срещнат и установят сътрудничество с 

италиански издателства.  

 
ИТАЛИАНСКИ ФИЛМИ НА КИНОМАНИЯ 

И тази година, на 35-то издание на фестивала 
„Киномания 2021“, ще бъдат представени 
италиански филми: „Маестро Енио Мориконе“ 
и „Царят на смеха“ – два филма, 
приветствани с ентусиазъм на последното 
издание на Венецианското филмово биенале. 
Ще бъдат прожектирани и шедьоври на 
италианското киноизкуство, избрани за да 
отбележат годишнините от рождението на 
режисьорите, актьорите и композиторите на 
филмите: Виторио де Сика, Моника Вити, 
Еторе Скола, Джулиета Мазина и Нино Рота. 
Филмите ще бъдат прожектирани от 18 
ноември до 5 декември в различни кина в 
София 
https://www.kinomania.bg/bg_BG/programa.html   

Организирано от Киномания, в 
сътрудничество с Италиански културен 
институт. Вход с билети. 
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МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 
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Ако се интересувате от участие в посочените 

събития, 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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