
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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НОВИНИ И СЪБИТИЯ 
 

VICENZAORO JANUARY 2022 
Както всяка година през м. януари във Виченца ще се 

проведе изложението "Vicenzaoro January", посветено 
на златарската промишленост, ювелирните изделия, 
сребърната бижутерия, часовникарството 

www.vicenzaoro.com/en/vicenzaoro. 
 
Изданието 2022 ще се проведе: 

- от 21 до 26 януари 2022 – присъствено; 
- от 26 до 28 януари 2022 – виртуални срещи. 

 
Организаторите Italian Exhibition Group ще поемат 
разходите за посещение на чуждестранни вносители 

от различни страни - търговци на едро, верига 
магазини, търговци на дребно.  

След регистрация и одобрение от страна на 
организаторите, заинтересуваните да участват ще 
получат допълнителна информация за посещението на 

изложението. 
 
 

 

 

 

 

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.  

EXPO RIVA SCHUH & GARDABAGS 2022, 16-
18 ЯНУАРИ, РИВА ДЕЛ ГАРДА  
В процес на организиране е посещение на 
около 50 представители на чуждестранни 
фирми на изложението Expo Riva Schuh & 
Gardabags 2022, посветено на обувния и 
кожарски бранш.  
Организаторите ще поемат разходите за 
самолетен билет, 2 нощувки, трансфери, 
достъп до зоната за гости.  
След потвърждение на кандидатурите, 
организаторите ще имат грижата да изпратят 
покани за участие.  
 
„СКЪПОЦЕННИЯТ ПЪТ НА ДАНТЕ“ - 
ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА  
По повод седемнадесетото издание на Деня на 
съвременното изкуство, което се проведе от 6 
до 11 декември, Посолството на Италия и 
Италианският културен институт в София 
представят „Скъпоценния път на Данте“ – 
фотографска изложба, посветена на 
златарското изкуство на Ателието Перкоси 
Папи.  
По случай 700-годишнината от смъртта на 
Данте ателие Перкоси Папи отдава почит на 
поета, като илюстрира пътуването на Алигиери 
в Божествената комедия с бижута и предмети 
на изкуството в изложба, която ни открива 
представителни извадки от творчеството на 
художника.  
Изложбата – отпечатана на големи пана, 

изложени на оградата на Посолството на 
Италия в София – изобразява творчеството на 
Диего Перкоси Папи чрез фотографско 
пътешествие. Представят се работата му в 
златарската работилница, скици на творенията 
му, както и някои детайли на изработените 
бижута, вдъхновени от творчеството на Данте, 
които ще бъдат изложени в Националната 
галерия през пролетта на 2022 г.  
Изложбата може да бъде видяна до 31 януари 
2022г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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