
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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В рамките на честванията на Данте в Националната 
галерия в София, Посолството на Италия и 

Италианския културен институт подготвят изложба от 
маестро Диего Перкоси Папи, който с изключителното 
си творчество интерпретира гениалния поет и 

италианска красота (24 март – 30 април). По този 
повод на 24 март от 11 ч. в Националния етнографски 

музей нашата Агенция ITA организира уъркшоп с 
двустранни срещи между италиански и български 
фирми от сектор златарство и бижутерия. Събитието 

ще бъде открито от презентация - мастер клас от 
маестро Перкоси Папи, озаглавена “Скъпоценният път 

на Данте. Как се ражда едно бижу”, след което ще 
започнат срещите между италиански производители 
на бижута и български вносители. За участие, пишете 

ни на sofia@ice.it.  

По повод 
ITALIAN DESIGN 
DAY 2022, 

ежегодна 
инициатива, 

започната през 
2017 г. от 
Министерството 

на външните 
работи на Италия с цел промотиране на 

емблематичния италиански дизайн по света, имаме 
удоволствието да ви поканим на лекцията на арх. 
Алберто Мария Прина на 29 март, от 15:30ч. в Sofia 

Event Center,  

 
 

 

 

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 

mailto:sofia@ice.it
mailto:sofia@ice.it
mailto:sofia@ice.it
http://www.facebook.com/ITASofiaBulgaria/
mailto:sofia@ice.it


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/  

 
с организатори ИЧЕ - Агенция София, 
Италианското посолство в София, 
Конфиндустрия България и в сътрудничество с 
Италианския културен институт. 
Темата на тазгодишния Ден на италианския 
дизайн е Re-Generation, Дизайн и нови 
технологии за устойчиво бъдеще. Официалният 
гост на събитието, архитект Алберто Мария 
Прина, ще представи пред българската 
аудитория специална лекция-ретроспекция за 
италианския дизайн и защо той е успял да се 
наложи като водещ в света като източник на 
нови тенденции в интериорния и продуктов 
дизайн. За отражението на италианския 
дизайн върху модерните интериорни 
тенденции в България ще говори 
интериорният дизайнер Елена Мустакова, част 
от екипа на фирма Lignа Group, която 
съчетава италианско образование и българска 
креативност. 
Осигурен е симултанен превод на италиански 
и български език. 
В рамките на събитието ще бъде представена 
специално подготвена експозиция на 
италиански продуктов и интериорен дизайн, 
чрез която гостите ще могат да се докоснат до 
италианския дух и традиции в дизайна. 
Събитието ще завърши с нетуъркинг коктейл с 
любезно предоставените вина от винарска 
изба Едоардо Миролио. 
Участието е безплатно с предварителна он-
лайн регистрация до 25 март на следния линк: 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScJjyia4fpV
OaJAQe…/viewform  

ЛЕКЦИЯ НА ДИЕГО ПЕРКОСИ ПАПИ 
По повод изложбата „Скъпоценният път на 
Данте. Божествената комедия в бижутата на 
Диего Перкоси Папи”, Посолството на Италия в 
София, заедно с Нов български университет и 
Италиански културен институт организират 
публична лекция "Как се ражда едно бижу" на 
маестро Диего Перкоси Папи. Лекцията, която 
е отворена за публика, ще се проведе в галерия 
УниАрт на 25 март от 11:20 и ще се излъчва на 
живо през платформата Zoom (ID: 
87463173386). 

 

В банера, линк за участие в дигиталното 
събитие, което предхожда четирите изложения 
IPACK-IMA, GREENPLAST, PRINT4AAL, 
PHARMINTEC. 

GREENPLAST, Милано, 3-6 май 
Нашата Агенция ITA има удоволствието да 
покани български фирми с дейност 
производство/преработка и/или рециклиране 
на пластмаса и каучук да посетят изложението 
GREENPLAST https://www.greenplast.org/,  
което ще се проведе в Милано в периода 3-6 
май 2022 г. GREENPLAST е ново изложение, 
посветено на материалите, технологиите и 
процесите на преработка на пластмаса и 
каучук, с особен акцент върху екологичната 
устойчивост и енергийната ефективност и ще се 
проведе в една от изложбените палати 
едновременно с още три международни 
изложения - IPACK-IMA (международен панаир 

за опаковки, www.ipackima.com/), PRINT4ALL 
(изложение за търговски и индустриален печат, 
www.print4all.it/en/) и PHARMINTECH 
(изложение за фармацевтика и биотехнологии, 
www.pharmintech.it/it) . За повече информация 
и записване sofia@ice.it    

EXPODENTAL MEETING, Римини, 19-21 май 
Нашата Агенция ITA има удоволствието да 
покани български фирми (по 1 представител от 
фирма) с дейност внос и търговия с дентални 
продукти да посетят изложението EXPODENTAL 
MEETING, expodental.it/en . 
Международното изложение е посветено на 
продуктите, услугите и оборудването в сферата 
на денталната медицина.  
Списък на изложителите можете да видите тук: 
https://www.expodental.it/en/who-exhibits/  
За повече информация и записване sofia@ice.it 
 

mailto:sofia@ice.it
http://www.ice.it/en/
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScJjyia4fpVOaJAQe…/viewform
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScJjyia4fpVOaJAQe…/viewform
https://www.greenplast.org/
http://www.ipackima.com/
http://www.print4all.it/en/
http://www.pharmintech.it/it
mailto:sofia@ice.it
https://expodental.it/en
https://www.expodental.it/en/who-exhibits/
mailto:sofia@ice.it
https://www.print4all.it/en/manifestazione/iscriviti-al-convegno.html


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.  

БЪЛГАРСКИ ДЕЛЕГАТИ НА VINITALY  
Пет български фирми ще посетят 
престижното изложение за вино и дестилати 
VINITALY www.vinitaly.com, което ще се 
проведе във Верона от 9 до 13 април, като от 
част от международната делегация, 
организирана от нашата агенция ITA.   

ИТАЛИАНСКИ ФИЛМИ НА СОФИЯ ФИЛМ 
ФЕСТ 
От 10 до 31 март 2022, на 26-тото издание на 
София Филм Фест Италия участва с 8 заглавия, 
а на някои от прожекциите ще присъстват и 
италиански гости. Филмите са на италиански 
език със субтитри на български. Пълната 
програма на фестивала: https://siff.bg/. 
Организирано от София Филм Фест, в 
сътрудничество с Италиански културен 
институт. 

ITALIAN FOOD MAGAZINE 
TheItalianFoodMagazineMarzo2022.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         

mailto:sofia@ice.it
http://www.ice.it/en/
mailto:sofia@ice.it
http://www.vinitaly.com/
https://siff.bg/
http://www.tespi.net/riviste_alimentando/TheItalianFoodMagazineMarzo2022.pdf

