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В ТОЗИ БРОЙCOMUNICAZIONI 

 СЪОБЩЕНИЯ 

 СВЕТЪТ НА ИТАЛИАНСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО – НОВО 

 БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ 

 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ / МИНАЛИ СЪБИТИЯ 

 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИТКБ / ДОГОВОРИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

СЪОБЩЕНИЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ 
ОЛИМПИАДАТА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 
17 май – Посолство на Италия в България 

Миналият петък се проведе в резиденцията на посланика на 
Италия в България церемонията по награждаване на учениците, 
победители на Олимпиадата по италиански език за 2013 г. Освен 
учениците, на събитието присъстваха също директори и 
преподаватели от училищата, в които се преподава италиански 
език, представителката на Министерство на образованието, 
младежта и науката на Република България, г-жа Веселина 
Ганева, директорката на Италианския културен институт в София 
и главния секретар на Италианската търговска камара в 
България. 

На церемонията по награждаването участваха ученици по италиански език от различни градове на България, които 
получиха наградите директно от посланика на Италия, Н.Пр. Марко Контичели, които по този повод изрази 
задоволството си от това ново свидетелство за приятелството и културното сътрудничество между Италия и 
България, като изтъкна големия интерес към изучаване на италианския език, което в момента обхваща около 4500 
български ученици в 25 училища, в които се провеждат езикови курсове по италиански. Посланикът освен това 
напомни, че в шест училища италианският език се изучава като първи чужд език. 
Олимпиадата по италиански език в България е учредена през 2008 г. по инициатива на посолството на Италия в 
България, съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката на Република България в рамките на 
ученическите олимпиади и национални състезания, провеждани в страната. 

 
ОТВАРЯ ОТНОВО ВРАТИ ПРАЗНИКЪТ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО 
Очарованието на едно кино, умеещо да въздейства на въображението 
25-27 май, Дом на Киното - Рим 

 
Опознаване и насърчаване опознаването на българския народ и култура чрез 
многостранния език на киното – това е целта на Празника на българското кино, който вече 
достигна шестото си издание, който ще се проведе в римския Дом на киното от 25 до 27 
май 2013 г. Една вече утвърдена среща с италианската публика, която с течение на 
годините се утвърди като важна проява, на която се представят най-добрите български 
кинотворби и която несъмнено допринася за задълбочаване на сътрудничеството и за 
реализация на нови копродукции между България и Италия. 
Празникът ще бъде открит на 25 май в 21:30 ч. в зала „Делукс” с прожекцията на “Цветът 
на хамелеона” на Емил Христов, когото италианската публика познава като оператор на 
филма „Дзифт” от 2008 г.  
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Програмата за 26 май предвижда от 17:00 ч. (зала „Делукс”) представяне 
на “Чужденецът”, комедия от Николай Илиев, самият той актьор и 
модел, син на режисьора Бойко Илиев, който за първи път се изявява 
като режисьор, автор и продуцент. 
В 19:00 ч. пък е редът на два епизода от третия сезон на култовата 
поредица “Под прикритие”. 
В 21:00 (зала „Делукс”) ще бъде прожектиран “Инкогнита” на 
режисьора Михаил Пандурски, който бе награден във Венеция през 
1990 г. за филма „Единственият свидетел”. Интересно е, че музиката за 
този филм се изпълнява от прочутите хор и оркестър на Мариинския 
театър от Санкт Петербург. 
 
На 27 май (зала „Волонте”) с начало в 17:00 ч. започва представянето на музикалната документалистика. 
Два са документалните филми в програмата: първият е “Разкриване на 
Саломе” за Александрина Пендачанска (съпруга на режисьора Найо 
Тицин), една от най-успешните в момента оперни певици в България и 
чужбина; вторият, “Незабравимата Гена” е посветен на живота на 
великата Гена Димитрова, починала през 2005 г. 
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cLumPbww
FWQ).  
 
За допълнителна информация относно програмата може да използвте 
следния линк: http://www.festacinemabulgaro.com/#!programma/c1cgz.  
 
 
Събитието се организира от Българския института за култура с подкрепата на българското Министерство 
на културата и под патронажа на Посолството на Република България и се осъществява в сътрудничество с 
културна асоциация "Ла Фениче" и със съдействието на Община Рим – общински съвет по културните политики и 
исторически център и Италианска търговска камара в България; то е част от поредица културни инициативи, 
осъществявани от няколко години за изграждане на значим културен диалог между България и Италия, сред 
които от съществено значение е подписания между кметовете на София и Рим Меморандум за разбирателство. 
В последните издания бяха представени над 40 филмови продукции, реализирани през последните години, 
включващи игрални филми, телевизионни сериали, късометражни филми, анимация и документалистика. 
 
За допълнителна информация посетете сайта на събитието: www.festacinemabulgaro.com.  
За информация и резервации: +39 06/3312764; istbulroma@yahoo.it  
 
 

 
Уважаеми членове и скъпи приятели, 

във връзка с предстоящия официален празник - деня на българската просвета и култура и на славянската 
писменост, Италианска търговска камара в България ви уведомява, офисът ще бъде затворен на 24 май и ще 

възобнови работата си в понеделник, 27 май. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cLumPbwwFWQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cLumPbwwFWQ
http://www.festacinemabulgaro.com/#!programma/c1cgz
http://www.festacinemabulgaro.com/
mailto:istbulroma@yahoo.it
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УСПЕШНИ БИЗНЕС СРЕЩИ НА „ТЕХНОМЕБЕЛ” 2013 
23 април 2013 г., Inter Expo Center 

На 23 април т.г. в Inter Expo Center София се проведоха бизнес срещите 
между седем италиански фирми от Фрозиноне, Варезе и Пескара с 
предприятия от Балканските страни. 
Бизнес мисията, организирана от Италианската търговска камара в 
България, с ценната подкрепа на Булгарреклама и Браншовата камара 
на дървообработващата и мебелната промишленост, е част от проекта 
Doing Business in the Balkans Area & in Turkey, осъществяван с 
финансовия принос на Съвместния фонд за интернационализация на 
Унионкамере. Той е резултат на взаимодействието между 
италианските камари в чужбина (ИТК в Атина, Букурещ, Белград, 
Истанбул, Солун и София) и системата на италианските национални 
търговски палати (Фрозиноне, Пескара, Варезе и Унинонкамере 

Молизе) и е насочен към подпомагане интернационализацията на италианските МСП на Балканите. 
На церемонията по откриването на „Техномебел” и „Светът на 
мебелите” присъстваха проф. Иван Станков, министър на 
земеделието и храните, и Н.Пр. Марко Контичели, посланик на 
Италия в България. Той изтъкна значението на дървообработващата 
промишленост в Италия и на италианските най-добри практики, като 
постави акцент върху взаимното желание на двете страни да 
укрепват икономическото и търговско сътрудничество в този сектор, 
като в заключение напомни, че Италия е третият по стокооборот 
търговски партньор на България. На церемонията присъстваха също 
Стоян Стоянов, председател на Браншовата камара на 
дървообработващата и мебелната промишленост, председателят на 
Италианска търговска камара в България, Марко Монтеки и 

директорът на Агенцията за насърчаване на МСП в България, Никола Стоянов. 
В 10:30 ч. от щанда на Италианската търговска камара в България, Зала 2 C8, 
стартира програмата за бизнес срещи между италианските фирми и 
чуждестранните им партньори, придружавани от главните секретари на ИТК в 
Белград, Букурещ и Солун. До обедната почивка бяха осъществени 42 бизнес 
срещи между италианските и чуждестранните фирми. След това делегациите 
имаха възможност да посетят щандовете на българските и чуждестранните 
изложители. В предвидената обиколка участваха отговорникът за проекта при 
ИТКБ и директорката на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната 

промишленост. Бизнес срещите продължиха по програма от 14:30 ч., като общият им брой през този интензивен 
делови ден достигна 105. 
Аудиовизуален материал за събитието може да видите в социалните мрежи на Италианска търговка 
камара в България. Профил във Facebook: 
https://www.facebook.com/camcomit.bulgaria/photos?collection_token=100001011668786%3A2305272732%3A69&se
t=a.549087481801636.1073741825.100001011668786&type=1 

https://www.facebook.com/camcomit.bulgaria/photos?collection_token=100001011668786%3A2305272732%3A69&set=a.549087481801636.1073741825.100001011668786&type=1
https://www.facebook.com/camcomit.bulgaria/photos?collection_token=100001011668786%3A2305272732%3A69&set=a.549087481801636.1073741825.100001011668786&type=1
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СВЕТЪТ НА ИТАЛИАНСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО 

СТАРТИРА VІІ КОНКУРС „ИТАЛИАНСКО ГОСТОПРИЕМСТВО” 

Над 7 хиляди сертифицирани предприятия с марка “Италианско гостоприемство” – хотели и ресторанти в Италия и 
италиански ресторанти по света, през месец юни ще спорят за наградата “Италианско гостоприемство” 2013 г. 
 
Всичко започва през 2005 г. в Рим и, преминавайки през Бари, Неапол, Торино, Иския и Милано, церемонията по 
награждаването отново се завръща в Рим, където на 12 юни т.г. ще бъде връчена наградата “Италианско 
гостоприемство” – една инициатива на Националния институт за изследвания в областта на туризма (ISNART) в 
сътрудничество с Unioncamere, съюз на италианските национални търговски палати, и италианските търговски 
палати в чужбина. 
 
Тази година участват над 7 хиляди сертифицирани предприятия с марка “Италианско гостоприемство” – хотели и 
ресторанти в Италия и италиански ресторанти по света, които сапосланици на италианския вкус на петте 
континента. Всъщност, от три години мрежата на „Италианското гостоприемство” се разшири и премина 
националните граници на Италия, обхващайки и тези ресторанти извън страната, които желаят да превърнат Made 
in Italy в свое конкурентно предимство. 
 
Финалисти на II издание “НАГРАДА ИТАЛИАНСКО ГОСТОПРИЕМСТВО – ИТАЛИАНСКИ РЕСТОРАНТИ ПО СВЕТА” 
Решението за наградата ще вземат самите клиенти на участващите обекти, които можеха да гласуват до 28 
февруари 2013 г. Те от своя страна пък ще получат цели 130 награди под формата на почивки, вечери и пътувания. 
За гласуването бяха използвани специални формуляри, които можеха да се изтеглят от сайта www.premiospitalita.it 
и на които трябваше да бъде посочен кодът на обекта и да се даде оценка от 1 до 10.  
Но какви бяха критериите за гласуване? Както винаги, клиентите трябваше 
да дадат своята оценка за изпитаните усещания, за представата, която са 
си създали за обекта, как са се чувствали. Изобщо, какво им е била 
мнението относно приветливостта и гостоприемството. 
Благодарение на този първоначален подбор бяха определени 30 
италиански обекта и 15 международни. Освен това тези обекти бяха 
селекционирани от техническо жури, което отся 10 предприятия в Италия 
(по едно от всеки вид) и 5 италиански ресторанта по света, по един от 
всеки отделен макрорегион. 
Победителите ще бъдат само двама – един италиански обект и един 
чуждестранен ресторант, които ще станат известни по време на награждаването на 12 giugno в Рим. 
През 2012 г. победители бяха Hotel Tre Querce в Камерано, провинция Анкона, и италианският ресторант в Ню Йорк 
“San Pietro”.  (видео от награждаването: http://www.premiospitalita.it/rim/ita/video.php). 
 

http://www.premiospitalita.it/
http://www.premiospitalita.it/rim/ita/video.php
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МАРКА ЗА ИТАЛИАНСКО ГОСТОПРЕМСТВО – ИТАЛИАНСКИ РЕСТОРАНТИ ПО СВЕТА 
Италианска търговска камара в България, единствен промоутър на инициативата 
на територията на България, кани всички италиански ресторанти да се свържат с 
отговорника а проекта и да се включат в процеса на сертифициране на марката за 
качество. 
 
Ресторантьорите, желаещи да получат необходимите материали за 
кандидатстване, могат да се свържат с информационното бюро „Италианско 
гостоприемство” при Италианска търговска камара в България, на e-mail адрес 
ospitalita@camcomit.bg и телефон +359 2 8463280/1. 
Към момента са постъпили осем нови заявления за участие в проекта, като 
същевременно продължава проверката за спазване на изискванията при 14-те 
вече сертифицирани през предходните издания ресторанти и набирането на 
нови кандидати. 
 
Освен това ви уведомяване, че ИТАЛИАНСКО ГОСТОПРИЕМСТВО присъства в списанието Viaggi del Gusto, което 
придружава пътниците във всички полети на AirOne със специална рубрика, посветена на инициативата на ISNART, 
чиято цел е да даде още по-голяма видимост на 6.500 сертифицирани предприятия в Италия и на над 1200 
италиански ресторанти в света. 
 
Списание VDG Magazine може вече да бъде видяно и в дигитален формат на адрес: 
http://issuu.com/vdgmagazine/docs/vdg_marzo_2013?mode=window.  
 

СЪОБЩЕНИЯ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ 

 
LET’S GO AROUND THE WORLD IN A DAY! 
9 юни, Hilton Sofia – 10.00/15.30 ч. 

 
На 9 юни т.г. хотел Hilton Sofia организира ден 
на благотворителността под мотото “Around 
the World in a Day”, през който подготвеното 
трасе в Южния парк трябва да бъде преминато 
два пъти (40,075.16 km) за един от 10:00 до 
15.30 ч. от семейства, приятели, партньори. 
Получените средства ще бъдат предоставени 

на фондация CEDAR Foundation за подпомагане на българските домове за сираци. 
 
Който проявява интерес към инициативата, може да получи допълнителна информация от 
Италианска търговска камара в България, като изпрати електронно съобщение на адрес 
segretariogenerale@camcomit.bg или се обади по телефона на +359 2 846 32 80/1. 
 
Индивидуалната вноска за участие е 12 лв. за възрастни, която включва фланелка “Around the 
world in a day”, един билет за лотарията, напитки и снаксове по време на бягането в парка, и 6 лв за Детски кът и за 
достъп до програмираните за деня инициативи. 
Още информация може да получите от профила на събитието във facebook: www.facebook.com/hiltonsofia 

 

http://issuu.com/vdgmagazine/docs/vdg_marzo_2013?mode=window
mailto:segretariogenerale@camcomit.bg
http://www.facebook.com/hiltonsofia
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БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ 

Rif.08032013/4 
Италианска фирма търси български партньор за представяне и въвеждане на българския пазар на модни 
компоненти от полиестерна смола. 
 
* Ако желаете да публикувате оферта за продажба или търсите стоки и/или услуги в рубрика „търговски 
контакти" 
Свържете се с нас на следния адрес commerciale@camcomit.bg за да получите съответния формуляр insert database.  
 
Забележка: Уведомяваме, че интернет страницата на Италианска търговска камара в България в момента се обновява  
Заявленията за обяви ще бъдат включени в този раздел и ще бъдат обработвани в хронологичен ред. Публикуването на 
същите се извършва на всяко тримесечие в българката версия в раздел „Бизнес възможности”. 

 
* Желаете да получите повече информация за една или повече бизнес възможности? 
Пишете до camcomit@camcomit.bg като посочите номера на обявата. 
 
 

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ 

СОФИЯ ПОЗДРАВЯВА РИМ - VI Издание. СТРАНАТА НА РОЗИТЕ НА КАПИТОЛИЙСКИЯ ХЪЛМ 
21-22 септември, Рим 

Връща се отново в италианската столица шестото издание на "София поздравява 
Рим" - събитие, организирано от Българския културен институт в Рим и 
италианско-българската културна асоциация "Ла Фениче" с подкрепата на 
Италианска търговска камара в България и под патронажа на Roma Capitale, 
Столична община и посолството на Република България в Италия, посветено на 
българската култура и традиции. 
С течение на годините този своеобразен фестивал на българската култура и 
изкуство, замислен и организиран за да привлече вниманието и да представи 
на италианската публика творчеството на една слабо позната от нея страна, се е 

утвърдил като един важен момент за среща на културния живот на столицата 
който предлага възможност за значителен културен обмен чрез музика, танци 
и изкуство. Събитието представя най-добрите български фолклорни традиции 
на живописния площад Пиаца дел Кампидолио в сърцето на Рим за да даде 
видимост и подкрепа на кандидатурата на град София за Европейска столица 
на културата през 2019 г. 
Входът е свободен до изчерпване на местата. 
 
За повече информация: Български културен институт, тел.l: 06/3312704.  
Профил във Facebook: https://www.facebook.com/IstitutoBulgaroDiCultura 

 

mailto:commerciale@camcomit.bg
mailto:camcomit@camcomit.bg
https://www.facebook.com/IstitutoBulgaroDiCultura
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SOUTH EAST ECO FORUM  
29-31 май 2013 г., Inter Expo Center, София 
 

Save the Planet – Управление на отпадъци, рециклиране и екология 
EE & RE Exhibition for SE Europe – Енергийна ефективност и възобновяема енергия 
SEE Solar Exhibition – Соларни технологии 
Smart Buildings – Интелигентни сгради 
Lift Balkans – Асансьори и ескалатори 

 
Италианска търговска камара в България има удоволствието да представи редица търговско-икономически инициативи с 
международен характер, организирани от Via Expo, които ще се проведат от 29 до 31 май 2013 г. в Inter Expo Center, 
София. 
 
От 29 до 31 май пет специализирани международни събития ще бъдат 
успешна платформа за обмяна на експертен опит, представяне на 
екоиновации и осъществяване на бизнес контакти. Единствено 
развитието на екологичните технологии и тяхното прилагане в 
Югоизточна Европа ще осигури конкурентно предимство на икономиките 
на страните от региона и постигане на целите на ЕС, свързани с 
намаляване на въглеродните емисии и отпадъците, повишаване на 
енергийната ефективност и производството на екоенергия.  
 
Програмата на събитията кореспондира с най-горещите световни тенденции, като 60 лектори от 10 държави ще  
споделят успешни практики. Делегатите ще имат възможност да вземат пряко участие в работни срещи, дискусии и  
семинари, които ще ускорят трансфера на знания към зелените сектори в Югоизточна Европа. 
 
Италианска търговска камара в България организира италианското колективно участие в проявата, както и 
тематичен семинар на 30 май в 16:10 ч. посветен на добрите практики за устойчиво управление на отпадъците. 
В тази връзка може да бъде посетен следния линк: http://via-expo.com/en/pages/waste-management-recycling-
exhibition.  
 

Сред изложителите присъстват утвърдени фирми като Global Wind Power, Canadian Solar, REFUsol, Fronius, 
Polytechnik, Sputnik Engineering AG (Solarmax), Diehl Ako Stiftung & CO. KG, Krannich Solar, etc. 
 
Австрийското know-how в опазването на околната среда ще бъде представено в националния павилион на Австрия 
за четвърта последователна година. За първи път ще има национално участие на Унгария, организирано от 
унгарската агенция за инвестиции и търговия. http://aea-al.org/south-east-european-eco-forum/ 
 
Независимо дали имате богат опит или сте нов в бранша, тази 3-дневна изява ще ви вдъхнови с нови бизнес идеи и 
ще ви обогати с лични срещи с над 5 000 специалисти - водещи експерти, инвеститори, мениджъри.  
Събитието ще ви запознае с най-съвременните екологични технологии и ще ви осигури една отлична възможност за 
проучване на пазара. 
 
Италианска търговска камара в България ще участва със собствен институционален щанд в Зала 2, B14, като ще 
оказва съдействие на участващите италиански предприятия. 
» За допълнителна информация може да се свържете с отговорника за проекта, Теодора Иванова, на следния имейл 
адрес: commerciale@camcomit.bg,тел. +359 2 8463280/1. 

 

http://via-expo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://via-expo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
mailto:commerciale@camcomit.bg
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МИНАЛИ СЪБИТИЯ 
 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В СОФИЯ ЗА НОВОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 НА ПАНАИР „ARTIGIANO IN FIERA” 
10 април 2013 г. – City Hotel Sofia Best Western 

 
И тази година Италианска търговска камара в България поднови сътрудничеството 
си с GE.FI, организатор на най-важната международна панаирна проява, посветена 
на занаятите, “AR-Artigiano in Fiera”, за да предложи отново възможност на 
българските занаятчийски предприятия да представят своите изделия при тези на 
участващите над 2900 производители от 110 страни. Изложението през 2012 г. 

заемаше площ от 150 000 кв.м. 
Информационната среща, организирана от 
ИТКБ съвместно с GE.FI., която се състоя на 10 април т.г. в City Hotel Sofia 
Best Western, отчете едно голямо участие на български занаятчийски 
предприятия и представители на Националната занаятчийска камара, 
Община Бургас и Агенцията за насърчаван на МСП. 
След кратката встъпително приветствие от страна на главния секретар на 
Италианска търговска камара в България думата бе дадена на 
ръководителката на отдел Международна дейност на Artigiano в Fiera, г-жа 
Роберта Рофи, която представи с печатан материал, раздаден на 

присъстващите, и аудиовизуални средства (видео и слайдове) новостите в тазгодишното издание на панаира и по-
специално на проекта "Make Hand Buy" - платформа за електронна търговия, която ще даде възможност на всички 
фирми изложители да предлагат и продават своите продукти по интернет 365 дни в годината, достигайки по такъв 
начин до международния пазар; този иновативен продукт ще укрепи отношенията между производителя и 
потребителя и ще допринесе за развитие на търговската мрежа на най-добрите занаятчийски продукти. След 
приключване на работната част, Италианска търговска камара в България покани всички участници един 
"италиански" момент на дегустация, благодарение на съдействието на ресторант "La Vita è bella", който е сред 
кандидатите за сертифициране с марката за италианско гостоприемство. 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИТКБ 
 
Италианска търговска камара в България с удоволствие представя на своите членове 
офертата на туристическа агенция “New Travels Agency”, София, бул.”В.Левски” №92, която 
предлага отстъпка от 7% за круйзите на Costa Crociere и от 5 % за самолетни билети и хотелски 
резервации. 
За допълнителна информация се свържете директно с агенцията на тел. +359 2 464 04 00/1/2. 

 
Италианска търговска камара в България с удоволствие ви кани да се насладите на най-добите 
ястия от традиционната италианска кухня в ресторант “Piazza Italia”, София, бул.”Витоша” №13, 
като ползвате преференциални тарифи, договорени с Италианска търговска камара в България. 
Членовете на ИТКБ ползват отстъпка от 10% при представяне на Membership Card. 

 
Италианска търговска камара в България съобщава на членовете си, че могат да ползват 
договорени преференциални цени в GRAND HOTEL SOFIA 5*, София, ул.”Гурко” №1, при 
представяне на Membership Card. 
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Италианска търговска камара в България има удоволствието да ви покани в ресторант 
“GARIBALDI”, Варна, бул.”Цар Освободител” №9, където може да получите преференциални 
цени, договорени от Италианска търговска камара в България. Членовете на ИТКБ ползват 
отстъпка от 10% при представяне на Membership Card. 

 
Италианска търговска камара в България уведомява своите членове, че могат да ползват 
договорени преференциални цени в CITY HOTEL SOFIA 4* при представяне на Membership Card. 
Хотелът освен това кани своите гости във вътрешния ресторант LA VITA E’ BELLA, където всички 
членове на ИТКБ, при представяне на Membership Card, ще ползват отстъпка от 10% върху 
направената сметка. 

ДОГОВОРИ ЗА СЪТУДИЧЕСТВО И СПОРАЗУМЕНИЯ 
През м.февруари т.г. Италианска търговска камара в България подписа важен протокол за 
сътрудничество с италианския Национален селскостопански институт, публичен орган на 
подчинение на Министерство на земеделието и горите, развиващ развойна, аналитична и 
прогнозна дейност в структурната и социално-икономическата сфера в областта на 
селското е горското стопанство и риболова. Спогодбата е в резултат на проявения интерес 
от страна на италианския публичен субект към България, където той желае да установи 
плодотворно сътрудничество с българските институции със съдействието на местната 

задгранична италианска търговска камара чрез осъществяване на инициативи в подкрепа на селскостопанския сектор. 

 
Италианска търговска камара в България сключи договор за сътрудничество с Българската 
асоциация на електротехниката и електрониката за разработване на съвместни инициативи в 
подкрепа на българските и италианските предприятия при осъществяване на партньорства 
win to win. Допълнителна информация може да намерите на посочения интернет сайт на 
БАЕЕ: www.bcee-bg.org. 

 
Италианска търговска камара в България сключи договор за сътрудничество с Национална 
асоциация хотел, ресторант, кафетерия (ХОРЕКА) с цел разработване на съвместни 
инициативи за оказване на съдействие и подпомагане на български и италиански фирми за 
установяване на сътрудничество win to win. За повече информация може да посетите сайта 
на асоциацията: www.xopeka.com.  

 
Италианска търговска камара в България е официален представител на ПАНАИР МИЛАНО за 
нашата страна. Сътрудничеството с ИТКБ подпомага интернационализацията на проявите, 
организирани от Панаир Милано, като предлага на чуждестранните фирми възможност за 
осъществяване на срещи и контакти по време на изложенията и за индивидуални или 
колективни участия в панаирните прояви. 

 
Към Италианска търговска камара в България е активно информационно бюро Ca' Foscari in 
the WORLD, чиято основна цел е да насърчава интеграцията между университета и предприятията 
в чужбина чрез организиране на стажове и многообразни услуги за осъществяване на преки 
контакти между младите хора, университетската информационна система и бизнеса. 

 
 
 
 

http://www.bcee-bg.org/
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Представяме на Вашето внимание специалните ни предложения за рекламни публикации в изданието на 
Камарата  

Нов Куриер Италия България  

Възползвайте се от отстъпките за 
реклама в повече от един брой:  
За 3 броя получавате отстъпка 15 

% от цената, за 6 броя 20 % отстъпка. 
За контакти:  
Италианска търговска камара в България 
тел/факс: +359 (0) 2 8463280/1 моб.: +359 882 598863;   
 
Hpr@camcomit.bg H; Hwww.camcomit.bg H,  
blog  - Hhttp://corriereitaliabulgaria.wordpress.com/ H  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 

 
 

 
 
 
 
 

 
БЛОГ на списание „Нов Куриер Италия България” 

http://corriereitaliabulgaria.wordpress.com/ 
 

РЕГИСТРИРАЙ СЕ в нашия BLOG 
В него са представени актуални всекидневни новини и 

събития на италиански език, които може да коментирате и 
анализирате. www.camcomit.bg H, 

blog  - Hhttp://corriereitaliabulgaria.wordpress.com/ H 
 
 

 

 Членове Други 

IV корица 550 800 

II-III корица и I страница 450 700 

Лого (само за членове) –  

на страница Фирмена витрина 

50 
- 

Вътрешен лист (430 x 295 mm) 700 1000 

Цяла страница (215 x 295 mm) 400 600 

1/2 страница 240 350 

Хоризонтална (200 x 137 mm)   

Вертикална  (97 x 275 mm)   

1/4 страница (97 x 137 mm) 120 180 

PR (рекламна/промоционална статия)  

280 

 

400 

mailto:pr@camcomit.bg
http://www.camcomit.bg/
http://corriereitaliabulgaria.wordpress.com/
http://corriereitaliabulgaria.wordpress.com/
http://corriereitaliabulgaria.wordpress.com/
http://www.camcomit.bg/
http://corriereitaliabulgaria.wordpress.com/

