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MACFRUT DIGITAL 2020

MacFrut Digital este un targ virtual ce va avea loc pe data de 8-9-10 septembrie 2020, si este
dedicat filierei de producție și comercializare a legumelor și fructelor. Platforma virtuala oferă
oportunități de afaceri deosebite prin facilitarea întâlnirilor cu expozantii italieni din domeniu. Macfrut
Digital oferă, de asemenea, informații tehnice multiple , know-how și excelență unică în domeniul
producției și al comerțului en-gros și cu amănuntul de legume-fructe. Se vor putea explora
pavilioanele de produse și vizita standurile expoziției pentru a afla propunerile companiilor
expozante.

Înregistrarea este gratuita, și se poate face online până la data de 31 iulie 2020, pentru a beneficia
de toate avantajele oferite în pachetul VIP Buyer. 

https://www.macfrut.com/en/c/136/macfrut_digital

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=4455&elqTrackId=B976B1D4843D811E9713596C6B8988D1&elq=3e2d11589d914c9c848875e4af8708fa&elqaid=5922&elqat=1
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MARMO MAC RESTART 2020

Marmo Mac Restart 2020 este un nou proiect pentru principala expoziție internațională a sectorului
litic care va avea loc de la 30 septembrie la 3 octombrie, online. Este vorba despre trei zile de
întâlniri, networking, B2B și evenimente pentru prima ediție total virtuală a Marmomac, unde
comunitatea de marmură va avea oportunitatea de a crea relații într-un format global.
Marmomac este cel mai important târg mondial dedicat întregului lanț de producție litică, de la
carieră la produsul prelucrat, de la tehnologii și mașini până la unelte.
Industria marmurei italiană este printre cele mai pretioase din lume, reprezentand un sector foarte
important Made in Italy. Industria italiană a pietrei se mândrește cu a cincea poziție în clasamentul
mondial pentru marmura prelucrată. Cel mai cunoscut tip este cu siguranță Carrara Albă, extrasă din
carierele din Alpii Apuani. Alte tipuri de marmura sunt Rosso, ce provine din Veneto Verona, Portoro
din Liguria, Trani Stone din Puglia, marmura Custonaci din Sicilia, pentru a numi doar câteva.

https://www.marmomac.com/marmomac-re-start-2020/  

WEBINAR NUTRACEUTICA

Pe 28 iulie s-a desfasurat  primul webinar despre sectorul nutraceutica, la care au participat 9 firme
italiene si a avut ca scop  prezentarea sectorului nutraceutic in țările participante si a tuturor firmelor
prezente,  italiene si străine. Webinarul a fost organizat de Federsalus la intiativa ICE, si a fost
organizat in doua etape: prima etapa a fost  dedicata  prezentarii sectorului nutraceutic iar
a doua a fost constituita de o serie de intalniri virtuale B2B dintre producătorii italieni si buyers din
țările de referinta in baza agendei prestabilite.

Răspândirea pe aceasta piata a unei culturi în creștere, orientată către îngrijirea bunăstării și
nutriției, deschide tot mai multă atenție și spațiu pentru difuzarea produselor nutraceutice de calitate
și, prin urmare, de origine Made in Italy.

https://www.federsalus.it/desk-internazionalizzazione/  
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MICAM MILANO 2020

Agentia Italiana de Comert Exterior  si biroul ICE Bucuresti promoveaza o misiune de oameni de
afaceri români care se vor deplasa la Milano pentru vizitarea expozitiei MICAM Milano, in perioada
20/23 septembrie 2020.  MICAM Milano este salonul internațional de referinta pentru sectorul
incaltaminte unde sunt prezentate colecțiile celor mai renumite branduri. Din Romania sunt invitați sa
participe doi importatori/distribuitori/rețele de magazine specializate  si un reprezentant din presa de
specialitate. Cei interesati sunt rugați să contacteze eventi.bucarest@ice.it pana cel mai tarziu pe
data de 3 august 2020, urmand sa completeze un formular cerut de catre organizatori. 
Delegatii acceptati vor fi contactati pentru stabilirea detaliilor logistice ale deplasării.

Italia este principalul producător de încălțăminte din Uniunea Europeană si al zecelea pentru
numărul de perechi din lume.
Italia este un lider incontestabil în rândul producătorilor de încălțăminte de top și de lux, cu un
conținut ridicat de modă.

https://milano.themicam.com/

 
ICE  - Agentia Bucuresti va ajuta sa luati legatura cu companii italiene
https://www.ice.it/it/mercati/romania/bucarest 
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Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "ICE Bucarest" di Google Gruppi.




