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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
НА ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ

ПАНИРИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ В ИТАЛИЯ - 2012
ENOVITIS IN CAMPO
21- 22.06.2012 – Форли, Италия
В периода 21-ви – 22-ри юни 2012 г. в лозаро-винарската фирма КОНДЕ`,
недалече от град Форли, област Емилия Романя, Италия ще се проведе
осмото биенале на ENOVITIS IN CAMPO. Събитието е запазена витрина за
лозарския сектор, на която ще бъдат представени новите производствени
техники и технологии. Очаква се над 100 фирми да представят достиженията
си в производството на машини и оборудване за обработка на лозята.
Събитието дава панорамна картина на сектора: от лозарските конструктурни
елементи до обработката на терените, резитбата, растителната защита и
беритбата. Предимството на ENOVITIS IN CAMPO е възможността голяма част
от механизацията да се види в действие.
Италианската търговска камара в България организира делегация от фирми – собственици на лозарски
масиви и вносители на земеделска техника, специализирани в сектора на лозарството. Екипът ни е
изцяло на Ваше разположение за допълнителна информация. (референт – Чавдар Горчев, тел./факс:
+359 2 846 3280/1, е-mail: fieramilano@camcomit.bg).

MACEF – International Home Show
06 – 09. 09.2012 - МИЛАНО
Италианската търговска камара в България, официален представител на
Миланския панаир, започва набирането на фирми вносители и
дистрибутори на обзавеждане и декорация за дома, желаещи да посетят
изложението Macef – International Home Show, което ще се проведе в
периода 6 – 9 септември 2012 г. в Милано, Италия.
Macef – Международният салон за дома е събитие, превърнало се в
ориентир за пазара на аксесоари и декорации за дома, както и за
подаръци, модни аксесоари и бижутерия. 92-то издание на Macef беше
посетено от 88 658 професионалисти. 1 887 изложители представиха една отличаваща се гама от
продукти, способна да задоволи и най-взискателните купувачи.
На 93-то издание на салона ще бъдат традиционно представени следните стокови групи:
•
"МАСА И КУХНЯ" - домакински и кухненски прибори, съдове и принадлежности от стъкло,
порцелан, керамика, метал и сребро.
•
"ДЕКОРАЦИЯ ЗА ДОМА" – мебели и аксесоари за обзавеждане; домакински текстил; декорации
- изкуствени цветя, свещи, сапуни и освежители за въздух, картини, рамки и огледала; градинско
обзавеждане и аксесоари.
•

"СРЕБЪРНИ СЪДОВЕ И ДЕКОРАЦИИ"

•

"БИЖУТЕРИЯ И МОДНИ АКСЕСОАРИ" - скъпоценни и нескъпоценни бижута и модни аксесоари.

•
"ПОДАРЪЦИ" - стоки за украса, подаръци и канцеларски принадлежности, сувенири, празнични
стоки.
Разходите за три нощувки, вътрешните трасфери и пропуск за изложението на одобрените от FIERA
MILANO фирми са за сметка на организаторите.
Екипът ни е изцяло на Ваше разположение за допълнителна информация. (референт – Чавдар Горчев,
тел./факс: +359 2 846 3280/1, е-mail: fieramilano@camcomit.bg).
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TECNARGILLA - THE FUTURE OF CERAMICS
24 – 28.09. 2012 – Римини, Италия
Италианската търговска камара в България започва
набирането на бизнес делегация от фирми производители на
тухли и керемиди, желаещи да посетят 23-то издание на
изложението Tecnargilla – The Future of Ceramics, което ще се
проведе в периода 24 - 26 септември 2012 г. в Римини, Италия.
Tecnargilla е най-важното световно изложение представящо технологични иновации в керамичната и
тухларската индустрия. На предишното издание през 2010 година 450 изложители, представляващи 80 %
от световния оборот в сектора, показаха 550 нови технологични решения. Изложението беше посетено
от 31 599 души като 80 % от тях бяха технически или търговски професионалисти, а 40% - с ключови
позиции за вземане на решения в техните предприятия. Чуждестранните посетители бяха 14 603 души от
107 страни.
Основните сектори на изложението са:
•
„ТЕКНАРДЖИЛА” – машини и съоръжения за производство на керамични плочки, санитарен и
домакински фаянс и огнеупорни материали.
•
"КРОМАТЕХ" – оцветители и глеч, дизайнерски студиа и доставчици на суровини.
•
"КЕРМАТ" – суровини, компоненти и полуготови продукти, технологични процеси и системи и
инструменти за производство на нови керамични материали.
•
"КЛЕЙТЕХ" – машини и екипировка за тухларската промишленост.
Заинтересованите представители на предприятия от тухларската промишленост е необходимо да
попълнят и изпратят регистрационен формуляр, който могат да получат след като се свържат с Камарата.
Разходите за три нощувки, вътрешните трансфери, преводач и пропуск за изложението на одобрените
от FIERA RIMINI фирми са за сметка на организаторите.
Екипът ни е изцяло на Ваше разположение за допълнителна информация. (референт – Чавдар Горчев,
тел./факс: +359 2 846 3282, е-mail: camcomit@camcomit.bg).

L’ARTIGIANO IN FIERA – ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ
1 – 9.12. 2012 г. – Милано, Италия
Италианската търговска камара в България организира
колективно българско участие на 17-то издание на
международното занаятчийско изложение L’Artigiano
in Fiera, което ще се проведе от 1 до 9 декември 2012 г. в Милано. L’Artigiano in Fiera е най-голямото
международно изложение – базар, където на площ от 150 000 квадратни метра над 2 900 изложители от
110 страни представят достиженията на местната култура и занаяти, свързани с обзавеждане и
декорация, мода, модни аксесоари и бижутерия, както и типични занаятчийски продукти от цял свят.
Невероятната публика от три милиона посетители представлява идеална аудитория за туристическа
промоция на територията.
Промоционалната цена за участие, договорена от Италианската търговска камара в България за
стандартен щанд от 12 кв. метра е 2 769, 71 евро (без ДДС). Цената включва изложбената площ със
стандартно стандартно обзавеждане, регистрационна такса и застраховка.
Нашият екип е на разположение за допълнителна информация (референт – Чавдар Горчев, тел./факс:
+359 2 846 3280/1, е-mail: fieramilano@camcomit.bg).
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ECOMONDO - МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ЕНЕРГИЯ И
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
7.11. 2012 – 10.11.2012 - Римини

Международно изложение
остатъчни производствени материали, енергия и устойчиво развитие.

за

оползотворяване

на

Италианската търговска камара в България отново ще участва с делегация от български фирми, от
различни сектори, за които ще бъдат предварително подготвени двустранни бизнес срещи по време на
изложението. Важен салон за сектора по дървообработване и мебелна индустрия е салон за
представяне на машини за обработка на отпадъци от дърво и дървени материали.
За българската икономика, сектора преработка на производствени отпадъци тази година е приоритетен,
тъй като има и отворени процедури за финансиране по Оперативна Програма Конкурентноспособност.
За информация за всички панаири - Италианска търговска камара в България, ул. Оборище 1-В, София
1504, тел. 02 846 3282, e-mail: fieramilano@camcomit.bg , лице за контакт: Чавдар Горчев)

SIA GUEST
24- 27.11.2012 - Римини

SIA
Guest
–
Международен
салон
на
гостоприемството – значимо събитие за всички производители и доставчици на услуги и продукти
свързани с ресторантьорството, хотелиерството и туризма.
Италианската търговска камара в България организира делегация от български фирми вносители и
търговци, също така предлага организиране на изложбена площ – самостоятелен щанд или колективно
участие, което да е частно или подкрепено от АМСП, както и организирането на промоционално събитие
ДЕН НА БЪЛГАРИЯ, което доказано привлича многобройна публика от потенциални бизнес търговци.
Конкурентни български сектора са: - производство на матраци; производство на столове, както и
цялостно обзавеждане.
Представените сектори са: контрактно обзавеждане (за хотели, ресторанти, обществени сгради;
аксесоари и допълнения към обзавеждането), доставки за хотели и ресторанти (спално бельо и
покривки, кристал, порцелан, прибори за маса и сребърни съдове), спа центрове и обзавеждане за
банята (обзавеждане и съоръжения за банята, спа центрове и фитнес зали), интердеко (салон за платове,
подови покрития и вътрешно оформление за заведения), керамика (облицовки и обзавеждане за баня,
строителни компоненти), осветление (осветителни тела и светлинен дизайн), технологии и услуги
(информатика и системи за управление, аудио, видео и телекомуникации, системи за контрол и
сигурност), съоръжения и професионално оборудване за ресторанти (едро оборудване, малки
съоръжения за барове, закусвални, заведения за бързо хранене).

