
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. 

 
 

 

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 
информация и бизнес възможности 
Италия - България 

 

Брой 197 

 Юни 2022 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МАСТЪР КЛАСОВЕ С РИТА МОНАСТЕРО 
Събитието се организира от Италианска Търговска 

Агенция съвместно със сладкарница Orsetti и е 
предназначено за професионални готвачи и сладкари. 
Ще се проведе на италиански език с превод на 

български. 
21 юни от 15 ч - Сладкарство 

Техники за приготвяне на: 
- КРЕМ ДИПЛОМАТ 
- СЛАДКАРСКИ КРЕМ 

- СОС ОТ КРУШИ 
- КЕЙК КАПРЕЗЕ 
- ДЗУПА ИНГЛЕЗЕ 

- КАНТУЧИ 
22 юни от 15 ч - Хлебарство 

Техники за приготвяне на: 
- МАЛКИ МАСЛЕНИ ПИЦИ ЗА КОКТЕЙЛ 
- СЛЪНЧОГЛЕД ПЪЛНЕН С ПРОШУТО И СИРЕНА 

- ФОКАЧА С ЧЕРИ ДОМАТИ 
Желаещите да участват могат да се запишат на имейл: 

sofia@ice.it  
Събитието е насочено към професионална публика.  

 

 

 

 

 

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.  

M.I.T. – MEET ITALIAN BRANDS, 
ПОСЕЩЕНИЕ НА ФИРМИ ОТ МОДНИЯ 
СЕКТОР В НОЛА БИЗНЕС ПАРК, 27 И 28 
ЮНИ 
Събитието, организирано от Агенция ITA, в 
съдействие с Confindustria Campania и CIS 
Nola, e от голямо значение за регионите в 
Южна Италия. Ще участват 68 фирми от по-
масовия сегмент на модно облекло, 
като Original Marines, Kocca, Mario Valentino, 
Camomilla, Piazza Italia, Liu Jo UOMO, 
Cannella, Fracomina, Ugo Fabiani и други. От 
България ще участва представител на 1 
фирма. 
 
БИЗНЕС СРЕЩИ В СЕКТОР ЗЛАТНА И 
СРЕБЪРНА БИЖУТЕРИЯ В БЕЛГРАД, 28 
ЮНИ 
На 28 юни в Белград Агенция ITA, в 
сътрудничество с федерацията на златарите 
Federorafi, с Confartigianato и CNA, 
организира бизнес срещи на италиански 
фирми, производителки на  златна и 
сребърна бижутерия с потенциални клиенти 
от Сърбия и близките страни в региона: 
Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, 
Черна гора, Албания, Косово, Северна 
Македония, България, Румъния и Унгария. 
От България ще участват 5 вносители на 
златна и сребърна бижутерия. 
 
ПРОЕКТ ФЕДЕРТЕРМЕ - ПОСЕЩЕНИЕ НА 

ЧУЖДЕСТРАННИ ДЕЛЕГАТИ НА 
ИТАЛИАНСКИ ТЕРМАЛНИ ОБЕКТИ 
Агенция ITA, в подкрепа на проект, 
представен от FederTerme - Италианска 
Федерация на индустрията за термални и 
лечебни минерални води, с цел  да се 
популяризира богатото разнообразие на 
термални води и услуги в тази сфера  в 
Италия, организира посещение на 
чуждестранни специалисти - вносители на 
козметични продукти, инфлуенсъри, 
туроператори и журналисти - в 7 италиански 
региона в периода 2021 и 2022 г. От 
България ще се включат за участие две 
журналистки от две списания в последния 
етап на инициативата - обиколка в област 
Лацио от 3 до 6 юли.  
 
 
 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ 
ДЕЛЕГАТИ ОТ СЕКТОРИ СПОРТНИ 
АРТИКУЛИ В РАЙОНА НА МОНТЕБЕЛУНА, 9 - 
13 ЮЛИ  
Агенция ИЧЕ, съвместно с италианската 
Асоциация ASSOSPORT, организира събитие 
в подкрепа на спорта (облекло и оборудване), 
което ще се проведе на 10 и 11 юли в Рива 
дел Гарда, посветено на  секторите Outdoor 
(спорт на открито) и Running (бягане). Списък 
с италианските изложители - на този 
линк тук. По-подробна информация за 
инициативата на 
https://outdoorbusinessdays.com/. 
На 12 юли се предвижда бизнес посещение на 
производствения район на 
Монтебелуна "Montebelluna Sport System", на 
известни производители на спортни 
артикули. Районът наброява повече от 344 
фирми в сектора. Организаторите поемат 
разноските за 1 представител на фирма: 
самолетен билет, трансфери, хотел, ваучери 
за обяд.  
 
ИЗЛОЖБА „ЕВОЛЮЦИЯ НА ИТАЛИАНСКИТЕ 
МАРКИ“ 
От 16 юни до 16 септември на сградата на 
Посолството на Италия в частта към на ул. 
Париж 2Б ще можете да видите изложбата 
„ЕВОЛЮЦИЯ НА ИТАЛИАНСКИТЕ МАРКИ“. 
Изложбата проследява развитието на 
логотипите в италианската индустриална 

история и графика и допринася за нейното 
популяризиране и оценяване. Редом с това 
обобщава визуалната история на Made in 
Italy, от която произлизат промените във 
вкуса, стиловете и тенденциите. Тези 
решаващи стъпки са отличили италианското 
занаятчийско и индустриално производство 
сред международната бизнес конкуренция. 
Организатор: Италиански културен институт 
в сътрудничество с Associazione Culturale no 
profit MUMIT. (източник: ЕВОЛЮЦИЯ НА 
ИТАЛИАНСКИТЕ МАРКИ (esteri.it)). 
 
ITALIAN FOOD MAGAZINE 

TheItalianFoodMagazineGiugno2022.pdf (tespi.net)  
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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/  

 
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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