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12-14/4: Hội chợ Công nghệ, Máy móc thiết bị và Kỹ thuật dệt may Ấn
Độ [1]

Từ ngày 12 - 14/4/2017, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Bombay, TP Mumbai, Ấn Độ, sẽ diễn ra Hội
chợ triển lãm về Công nghệ, Máy móc thiết bị và kỹ thuật dệt may của Ấn Độ lần thứ 6 (Technotex
2017).

Đây là hội chợ chuyên ngành về kỹ thuật dệt may lớn nhất của Ấn Độ và là lần thứ 6 được Bộ Dệt
may phối hợp với Liên đoàn các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) tổ chức, tập trung
giới thiệu các sản phẩm, trang thiết bị, máy móc, công nghệ, kỹ thuật mới, hiện đại trong lĩnh vực
dệt may (kỹ thuật dệt, kỹ thuật bảo vệ sản phẩm dệt, kỹ thuật và sản phẩm dệt may phục vụ ngành
y tế, thể thao, xây dựng, may mặc, đóng gói…).

Trong thời gian diễn ra Hội chợ, sẽ diễn ra Hội thảo với chủ đề “Lợi thế của Ấn Độ: Trung tâm mới nổi
về kỹ thuật dệt may của thế giới” và cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa khoảng 200 nhà sản xuất,
doanh nghiệp nước ngoài khách mời với các nhà quản lý và doanh nghiệp Ấn Độ hoạt động trong
ngành kỹ thuật dệt may, để tăng cường trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Ban tổ chức sẽ xem xét hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, chi phí khách sạn và phương
tiện di chuyển tại khu vực triển lãm trong thời gian diễn ra hội chợ cho các doanh nghiệp được lựa
chọn theo tiêu chí của Ban tổ chức.
Trang Chủ
Tin Tức
Danh Bạ
Thương Mại
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Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, muốn biết thêm chi tiết hoặc/và đăng ký tham gia, thăm quan hội
chợ có thể vào trang web: www.technotexindia.in; liên hệ trực tiếp với đại diện Ban tổ chức Hội chợ:
Mr Tarun Goyal - Liên Đoàn Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ (FICCI), địa chỉ Federation House,
Tansen Marg, New Delhi, Ấn Độ. Email: tarun.goyal@ficci.com; rbsm.technotex@gmail.com. Hoặc
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, B5/123 Safdarjung Enclave, New Delhi. Email: in@moit.gov.vn.

Ưu tiên các doanh nghiệp đăng ký sớm, thời hạn đăng ký trước ngày 02/03/2017.

Thủy Chung
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