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[03-04 October 2022] ACMA iAutoConnect 2022 - Reverse Buyer Seller Meet 

 

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Automotive Component 

Manufacturers Association of India (ACMA) - the apex body representing the auto component industry 

in India - is organizing ACMA iAutoConnect 2022 - Reverse Buyer Seller Meet from 03-04 October 

2022 at India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Uttar Pradesh, India. 

 

The objective of iAutoConnect 2022  is to provide ACMA member companies a platform to showcase 

their product offerings and manufacturing excellence to global importers to further enhance component 

exports globally. The event is expected to pitch over 150 Indian Auto-component Suppliers and over 

150 International Buyers. It will also feature B2B Meetings. The brochure of the event is available at 

the following link: https://drive.google.com/drive/folders/1KP6g6oOvKu6WgqGV7Ygv-x1--

Es36pKK?usp=sharing  

 

For further information, interested stakeholders may access the official website of the event at 

www.iautoconnect-acma.in or connect with Mr. Sudip Guha Roy, Assistant Director of ACMA via 

email address: sudip.guharoy@acma.in. Interested buyers may register through the Buyer Registration 

Form available at: https://www.iautoconnect-acma.in/buyer-registration/  

 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details 

and support for the event. 

 

***** 

(VIETNAMESE BELOW) 

 

[03-04 tháng 10 năm 2022] ACMA iAutoConnect 2022 - Giao lưu doanh nghiệp 

 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hiệp hội các nhà sản xuất linh kiện ô tô Ấn Độ 

(ACMA) - đơn vị dẫn đầu đại diện cho ngành công nghiệp linh kiện ô tô tại Ấn Độ - dự kiến tổ chức sự 

kiện ACMA iAutoConnect 2022 - Giao lưu doanh nghiệp từ ngày 03-04 tháng 10 năm 2022 tại Trung 

tâm triển lãm India Expo Center & Mart, Greater Noida, Uttar Pradesh, Ấn Độ. 

 

Mục tiêu của sự kiện iAutoConnect 2022 là cung cấp cho các công ty thành viên của ACMA một nền 

tảng để giới thiệu và quảng bá sản phẩm tới các doanh nghiệp nhập khẩu toàn cầu nhằm tăng cường 

hơn nữa xuất khẩu linh kiện ô tô của Ấn Độ trên toàn cầu. Sự kiện dự kiến sẽ có sự tham gia của hơn 

150 Nhà cung cấp linh kiện ô tô Ấn Độ và hơn 150 Doanh nghiệp mua hàng quốc tế. Dự kiến sự kiện 

sẽ bao gồm các phiên giao lưu doanh nghiệp B2B. Tài liệu về sự kiện có thể truy cập tại liên kết sau: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KP6g6oOvKu6WgqGV7Ygv-x1--Es36pKK?usp=sharing  

 

Để biết thêm thông tin, các bên liên quan quan tâm có thể truy cập trang web chính thức của sự kiện tại 

www.iautoconnect-acma.in hoặc kết nối với ông Sudip Guha Roy, Trợ lý Giám đốc ACMA qua địa chỉ 



email: sudip.guharoy@acma.in. Doanh nghiệp mua hàng có quan tâm có thể điền thông tin đăng kí 

tham dự qua biểu mẫu sau: https://www.iautoconnect-acma.in/buyer-registration/  

 

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và 

được hỗ trợ.  

 

 

 


