
Dott. CALOGERO CAMPISI – PRESEDINTE CONFEUROPA IMPRESE IN THE 

WORLD 

• Licentiat in Stiinte Politice - Management - Munca - Comunicare - Drept Public

- Privat si International - Strategie Politica Internationala - Comunitatea

Europeana - Analiza Politicii

• În rolul său de Președinte, desfășoară o conducere puternică și o acțiune

strategică constantă în sprijinul confederațiilor sale (Confeuropa Imprese

Externe, Filiale Externe și Birouri Externe Asociate), pentru a îmbunătăți

activitățile și a încuraja internaționalizarea companiilor asociate, în scopul

creșterii valorii atât în ceea ce privește dezvoltarea dimensională, cât și

capacitatea competitivă pe piața globală, prin „Sistemul Confeuropa Imprese”

CONFEUROPA Imprese In The World și „Sistemul Confeuropa Imprese” definesc

trasee comune și împărtășesc, în conformitate cu domeniile de autonomie și

influență, obiective și inițiative cu lumea afacerilor, economiei și finanțelor,

instituțiilor naționale, europene și internaționale, asociațiilor comerciale. ,

patronate, administrație publică, educație, cultură, cercetare, știință,

tehnologie, politică, informație, parteneri sociali și societate civilă.

chairman@confeuropaintheworld.org www.confeuropaintheworld.org

mailto:chairman@confeuropaintheworld.org
http://www.confeuropaintheworld.org/


Dott. CALOGERO CAMPISI – PRESIDENTE CONFEUROPA IMPRESE IN THE 

WORLD 

• Laureato in Scienze Politiche – Management – Lavoro – Comunicazione –

Diritto Pubblico – Privato e Internazionale – Strategia della Politica

Internazionale – Comunità Europea – Analisi della Politica

• Nel suo ruolo di Presidente, Svolge una forte leadership e una costante azione

di indirizzo strategico a sostegno delle proprie confederazioni (Confeuropa

Imprese Estere, delle Filiali Estere e degli Uffici Esteri Associati), per valorizzare

le attività e favorire l'internazionalizzazione delle imprese associate, al fine di

accrescerne il valore sia in termini di sviluppo dimensionale che di capacità

competitiva sul mercato globale, attraverso il “Sistema Confeuropa Imprese "

CONFEUROPA Imprese In The World e il “ Sistema Confeuropa Imprese ”

definiscono percorsi comuni e condividono, nel rispetto degli ambiti di

autonomia e influenza, obiettivi e iniziative con il mondo dell’impresa,

dell'economia e finanza, istituzioni nazionali, europee e internazionali,

associazioni di categoria, patrocinio, pubblica amministrazione, istruzione,

cultura, ricerca, scienza, tecnologia, politica, informazione, parti sociali e società

civile.

chairman@confeuropaintheworld.org www.confeuropaintheworld.org

mailto:chairman@confeuropaintheworld.org
http://www.confeuropaintheworld.org/


Dr. CALOGERO CAMPISI - PRESIDENT OF CONFEUROPA IMPRESE IN THE 

WORLD

• Graduated in Political Science - Management - Work - Communication - Public 

- Private and International Law - International Policy Strategy - European 

Community - Policy Analysis

• In his role as President, he carries out strong leadership and constant strategic 

action in support of his confederations (Confeuropa Imprese Estere, Foreign 

Branches and Associated Foreign Offices), to enhance the activities and 

encourage the internationalization of associated companies , in order to 

increase its value both in terms of dimensional development and competitive 

capacity on the global market, through the "Sistema Confeuropa Imprese"

CONFEUROPA Imprese In The World and the "Confeuropa Business System"

define common paths and share, in compliance with the areas of autonomy and

influence, objectives and initiatives with the world of business, economics and

finance, national, European and international institutions, trade associations,

advocacy, public administration, education, culture, research, science,

technology, politics, information, social partners and civil society.

chairman@confeuropaintheworld.org www.confeuropaintheworld.org

mailto:chairman@confeuropaintheworld.org
http://www.confeuropaintheworld.org/


Dott. ANTONIO CAMPISI – PRESEDINTE CONFEUROPA IMPRESE ITALIA

• Licentiat in Stiinte Politice - Management - Munca - Comunicare - Drept

Public/Privat si International - Strategia Politicii Internationale si a Comunitatii

Europene

• Desfășoară și promovează o acțiune constantă de direcție strategică pentru

companiile italiene în sprijinul internaționalizării IMM-urilor, promovării Made in

Italy și a „Sistemului Confeuropa Imprese”.

CONFEUROPA Imprese Italia este convinsă că companiile, angajate în

consolidarea și calificarea proceselor lor, în rețeaua de internaționalizare, pot

găsi în „Sistemul Confeuropa Imprese” o oportunitate importantă pentru

dezvoltarea activităților lor și favorizează consolidarea și dezvoltarea economico-

comercială pe pietele externe, utile pentru explorarea oportunităților de

colaborare comercială, industrială și de investiții pentru companiile asociate;

president@confeuropaimprese.org www.confeuropaimprese.org

mailto:president@confeuropaimprese.org
http://www.confeuropaimprese.org/


Dott. ANTONIO CAMPISI – PRESIDENTE DI CONFEUROPA IMPRESE ITALIA

• Laureato in Scienze Politiche – Management – Lavoro – Comunicazione –

Diritto Pubblico/Privato e Internazionale – Strategia della Politica Internazionale

e della Comunità Europea

• Svolge e promuove una costante azione di indirizzo strategico per le imprese

Italiane a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI, della promozione del

Made in Italy e del “Sistema Confeuropa Imprese” .

CONFEUROPA Imprese Italia è convinta che le aziende, impegnate nel rafforzare

e qualificare i loro processi, nella rete di internazionalizzazione, possano trovare

nel “Sistema Confeuropa Imprese” un’importante opportunità di sviluppo delle

loro attività e favorire il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale

sui mercati esteri, utile per approfondire le opportunità di collaborazione

commerciale, industriale e di investimento per le imprese associate;

president@confeuropaimprese.org www.confeuropaimprese.org

mailto:president@confeuropaimprese.org
http://www.confeuropaimprese.org/


Dr. ANTONIO CAMPISI - PRESIDENT OF CONFEUROPA IMPRESE ITALIA

• Graduated in Political Science - Management - Labor - Communication - Public

/ Private and International Law - Strategy of International Politics and of the

European Community

• It carries out and promotes a constant action of strategic direction for Italian

companies in support of the internationalization of SMEs, the promotion of

Made in Italy and the “Confeuropa Imprese System”.

CONFEUROPA Imprese Italia is convinced that companies, committed to

strengthening and qualifying their processes, in the internationalization network,

can find in the "System Confeuropa Imprese" an important opportunity for the

development of their activities and favor the consolidation and economic-

commercial development on foreign markets, useful for exploring the

opportunities for commercial, industrial and investment collaboration for

associated companies;

president@confeuropaimprese.org www.confeuropaimprese.org

mailto:president@confeuropaimprese.org
http://www.confeuropaimprese.org/


DOTT. GIUSEPPE ALIZZIO – PRESEDINTE CONFEUROPA IMPRESE AFRICA

• Licențiat în științe economice cu peste 40 de ani de activitate, se ocupă în

principal de internaționalizare, în special de servicii legate de sectorul

agroalimentar, turism, programe de elaborare și evaluare a planurilor

economico-financiare.

• Reprezintă și protejează interesele sociale, morale și economice ale

subiecților antreprenori și profesionali care își desfășoară activitatea în sectorul

terțiar, industrie, meșteșuguri, comerț, agricultură precum și în alte activități

economice de piață în zonele Africii Sub-Sahariene și în țările Maghreb prin

„Sistemul Confeuropa Imprese”.

CONFEUROPA Imprese Africa „membră a CONFEUROPA Imprese In The World si

CONFEUROPA Imprese Italia este capabilă să organizeze și să sprijine în misiuni

antreprenoriale, companii asociate, care intenționează să se internaționalizeze,

cu sprijinul mereu hotărât al rețelei lor de parteneriat, cu reprezentanți ai

asociațiilor de afaceri, ai camerelor de comerţ şi al instituţiilor diplomatice

prezente în zonele Africii Subsahariane şi în ţările Magreb.

president@confeuropafrica.org www.confeuropafrica.org

mailto:president@confeuropafrica.org
http://www.confeuropafrica.org/


DOTT. GIUSEPPE ALIZZIO – PRESIDENTE CONFEUROPA IMPRESE AFRICA

• Laureato in materie economiche con oltre 40 anni di attività, si occupa

principalmente di internazionalizzazione, in particolare di servizi legati al

settore agroalimentare, turismo, programmi per lo sviluppo e la valutazione di

piani economico-finanziari.

• Rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti

imprenditoriali e professionali che operano nel settore terziario, industria,

artigianato, commerciale, agricolo nonché in altre attività economiche di

mercato nelle aree dell’Africa subsahariana e nei paesi del Maghreb attraverso

il “Sistema Confeuropa Imprese” .

CONFEUROPA Imprese Africa “ aderente a CONFEUROPA Imprese In The World,

CONFEUROPA Imprese Italia è in grado di organizzare e supportare nelle

missioni imprenditoriali, le imprese associate, che hanno intenzione di

internazionalizzare, con il sostegno sempre decisivo della propria rete di

partnership, con le rappresentanze di associazioni imprenditoriali, le camere di

commercio e le istituzioni diplomatiche presenti nelle aree dell’Africa

subsahariana e nei paesi del Maghreb.

president@confeuropafrica.org www.confeuropafrica.org

mailto:president@confeuropafrica.org
http://www.confeuropafrica.org/


DR. GIUSEPPE ALIZZIO - PRESIDENT OF BUSINESS AFRICA

• Graduated in economics with over 40 years of activity, he mainly deals with

internationalization, in particular with services related to the agri-food sector,

tourism, and programs for the development and evaluation of economic-

financial plans.

• Represents and protects the social, moral, and economic interests of

entrepreneurial and professional subjects operating in the tertiary sector,

industry, crafts, trade, and agriculture as well as in other market economic

activities in the areas of sub-Saharan Africa and in the Maghreb countries

through the " Confeuropa Imprese System ".

CONFEUROPA Imprese Africa "member of CONFEUROPA Imprese In The World,

CONFEUROPA Imprese Italia is able to organize and support entrepreneurial

missions, and associated companies, which intend to internationalize, with the

always decisive support of their partnership network, with representatives of

business associations, chambers of commerce and diplomatic institutions

present in the areas of sub-Saharan Africa and in the Maghreb countries.

president@confeuropafrica.org www.confeuropafrica.org

mailto:president@confeuropafrica.org
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