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• Първото събитие на Конфиндустрия, което включва изложение на фирми и 
дигитален networking, посветено на основните мотори на развитие и 
растеж за италиански и международни компании.    

• Момент на колективно изграждане на стойност,и със силен акцент върху 
способността на Конфиндустрия да свързва и да предлага на фирмите 
визия и възможности за растеж.  

• Вярваме, че икономическата стойност  е съпътствана от споделените 
ценности и Конфиндустрия  със своите 160 000 фирми – членове може да 
добави много към всяка една мрежа.  

• За да попадне всяка една фирма в светлината на прожекторите, да се 
умножат възможностите за  networking и business,  за нови възможности  

 



WHAT’S NEW? 
Първото изложбено и 

networking събитие на 

Конфиндустрия  

 

В сътрудничество с: 

BACKGROUND 
Успешният опит на 
асоциациите част от 
Конфиндустрия  

 



MiCo – Milano Congressi е един от най-големите 
конгресни центрове на европейско и световно ниво. 
Проектиран от арх. Марио Белини, с капацитет да 
побере до 18 000 души. Намира се в централните 
части на Милано, с паркинг за над 1100 автомобила, 
площадка за кацане на хеликоптер и директен достъп 
от линия 5 на миланското метро. 



L’EVENTO 

Дейности 

В2В, speed pitching, 
showcase, големи 
конференции и 

тематични 
семинари 

TARGET 

фирми от Италия, 
Германия, Източна 

Европа, Русия, 
Мароко 

Цифри 

очакват 
се над 
2000 

фирми  
 

Подготовка 

9 презентации в Италия 
и в международните 
представителства на 

Конфиндустрия  



Устойчиво развитие  

 

Интелигентна фабрика  
 

 

Големите градове 
двигатели на развитие  
 

Човекът – в центъра 
на прогреса  

 

Made in Italy по света  
 

Темите:  
 

В сътрудничество с: 



Интелигентна фабрика 

Темите:  

 

• Big Data 

• Роботика и изкуствен интелект  

• Автоматизация  

• Cyber security 

• Internet of things 

• Cloud 

• Виртуална реалност  

• Мрежови инфраструктури  

• 3D принтиране  



Устойчиво развитие  

Темите:  

 

• Логистика  

• Инфраструктура  

• smart mobility 

• кръгова икономика   

• устойчивост на територията 

• рекултивация и реиндустриализация 

• Възобновяема енергия  

• Туризъм, подобряване на културното и 

природното наследство, творческата 

индустрия 



Големите градове – двигатели на развитие  

 

Темите:  

 

• градско обновяване 
• енергийна реконструкция 
• дигитализация на услугите  
• разпределена енергия 
• smart & sharing mobility 
• екологични услуги   



Човекът – в центъра на прогреса  

Темите:  

 

• науки за живота  

• болници  

• здраве 

• социални услуги / silver economy 

• корпоративно благосъстояние 

• образование  

• хранене 

• автоматизация 

• мода и дизайн  



 В сътрудничество с ICE 

Made in Italy по света  

Темите:  

 

Посветена на търговската 

мрежа в Германия, която 

промотира  Made in  Italy - 

храни, напитки и мода  

международна дейност 



Видимост  

Фирмени представяния  

On-line agenda  

Бизнес срещи  

Фирмен деск  

Сътрудничество  

Networking  

Възможностите за фирмите:  



От сутринта на 7 февруари до следобеда на 8 февруари:  

- Динамична обстановка  

- Площи за workshop и семинари  

- On line фирмени профили  

- Бърза преорганизация на календарите 



информационна точка за България 

Конфиндустрия България 
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