
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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ИТАЛИЯ,  
ПРОСТО ГЛОБАЛНА 

 
„Италия е просто 
необикновена: be IT“ е 

международна 
комуникационна 
кампания в подкрепа на 

Made in Italy. 
Кампанията, стартирана 

съвместно с 
Италианската търговска 
агенция (ITA) от 

Министерството на външните работи и  
международното сътрудничество, насърчава 

интернационализацията на италианските продукти и 
промишленост. Целта е да възобнови глобалния имидж 
на Италия, да привлече ресурси и инвестиции и да 

засили износа и туризма. 
Italy is simply extraordinary: BeIT (madeinitaly.gov.it)  

СРЕЩА МЕЖДУ ITA СОФИЯ И ИАНСМП 
На 26 януари директорът на ITA София Киара Петро 

се срещна с Бойко Таков - директор на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 

средни предприятия в офиса на ИАНСМП и обсъдиха 
конкретни възможности за партньорство между двете 
организации.  

Предстои експерти от двете Агенции да изготвят 
програма за съвместна дейност.  
През годините в България са провеждани редица 

съвместни събития, обучения, семинари. 

 
 
 

 

 

 

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/  

 
COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA, 10-14 
март 
BolognaFiere Cosmoprof, в сътрудничество с 
Cosmetica Italia, ще организира от 10 до 14 
март изложението Cosmoprof Worldwide 
Bologna Cosmoprof Worldwide Bologna | A 
new world for beauty - събитие посветено на 
професионалистите от козметичната 
индустрия. Организаторите са предвидили 
да поканят чуждестранни вносители от 
различни страни, на които ще предоставят 
пакет от безплатни услуги. Нашата агенция 
ITA ще окаже съдействие при подбора на 
делегати. 
 
MICAM, 13-15 март 
Изложението MICAM MICAM Milano 
(themicam.com), посветено на обувната 
промишленост, ще се проведе от 13 до 15 
март в Милано. 
Асоциацията  ASSOCALZATURIFICI кани 
вносители от различни страни, на които 
предлага пакет от безплатни услуги. 
Нашата агенция ITA съдейства в 
организацията на събитието, като 
информира българските фирми от сектора 
и медии в модния бранш и участва в 
подбора на заинтересуваните да посетят 
изложението. 
 
MIPEL, 13-15 март  
Eдновременно с MICAM ще се проведе и 

изложбата MIPEL Mipel, посветена на 
кожената галантерия, чанти и модни 
аксесоари. ITA оказва съдействие за 
популяризиране на инициативата и за 
подбора на делегати. 
 
VICENZAORO, 17-21 март 
От 17 до 21 март във Виченца ще се проведе 
панаира Vicenzaoro Home - Vicenzaoro - The 
Jewellery Boutique Show. Организаторите на 
панаира IEG, със съдействието на ITA канят 
чуждестранни вносители, на които 
предлагат пакет от безплатни услуги, за да 
се срещнат с изложителите. 

БЪЛГАРСКИ ДЕЛЕГАТИ НА SIRHA 
BUDAPEST 
ИТА София ще изпрати представители на 5 
български фирми, на посещение на 
изложението Сирха в Будапеща Sirha 

Budapest - HUNGEXPO (sirha-budapest.com) 
Сирха се провежда на всеки 2 години и е 
специализирано в храни и напитки. Между 
21 и 24 март, българските посетители ще се 
срещнат с 28-те италиански изложители и ще 
разгледат цялото изложение.  

ИТАЛИАНСКИ ЛЕКТОР НА „ВАКАНЦИЯ И СПА 
ЕКСПО“ 
В рамките на 38-то издание на 
Международната туристическа борса „Ваканция 
и СПА Експо“ на 24 и 25 февруари 2022 г. в 
Интер Експо Център София, г-н Алфредо де 
Лигуори, Директор на промоционалния офис 
Пулияпромоционе на Регионалната агенция по 
туризма ще представи Област Пулия.Участието 
му е предвидено в рамките на панела SELL AN 
EXPERIENCE от 13.30 часа на 25 февруари. 
 
ИТАЛИАНСКИ МАРШРУТИ – ПЛАНИНИ БЕЗ 
ГРАНИЦИ 
На 28 февруари от 19,30ч. в Дома на киното ще 
бъде представен италианския проект, посветен 
на алпийската традиция и култура, както и 
новите маршрути за катерене, създадени от 
групата „Паяците от Леко“ и от българските 
алпинисти в местността Лакатник. Ще бъде 
прожектиран и едноименният филм на Микеле 
Каминати, както и други филми с Паяците от 
Леко на италиански език със субтитри на 
български. Събитието ще се проведе на 
български език с превод на италиански.  

Вход свободен до изчерпване на местата. На 
входа ще е необходимо да представите валиден 
зелен сертификат. 
Организирано от Италиански културен 
институт, в сътрудничество с Ragni di Lecco.  
Повече информация и програма на събитието: 
Представяне на проекта „Италиански 
маршрути – планини без граници“ (esteri.it) 

"ЕДОАРДО МИРОЛИО" СЕРТИФИЦИРАНА 
СЪС СТАНДАРТ IFS FOOD. 
Винарска изба "Едоардо Миролио" премина 
одита за придобиване на международния 
стандарт IFS Food. Избата получи 
сертификата на 20 декември 2021г. с висок 
резултат: оценка от 93,28 %. Това е първата 
винарска изба в България сертифицирана 
като винопроизводител със стандарт IFS 
Food, гаранция за безопасността, качеството 
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Ако се интересувате от участие в посочените 

събития, пишете ни на sofia@ice.it.  

и произхода на продукта на всички нива - 
от производството до клиента. 

ITALIAN FOOD MAGAZINE 
TheItalianFoodMagazineGennaio2022.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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