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[08-13  December 2022] 11th edition of India's International Textile Machinery Exhibitions 

Society (ITME)  
 

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the India ITME Society is organizing 

the 11th edition of India's International Textile Machinery Exhibitions Society (ITME) from 08-13  

December 2022 at India Exposition Mart Ltd (IEML), Greater Noida. 

 

The objectives of the event are to develop India as a textile and textile engineering sourcing 

destination, encourage investment in India for textile machinery manufacturing and thus support 

Government initiative to develop “India “as a manufacturing hub” for textile engineering, encourage 

new market development to generate new custom lead from 2nd tire and rural markets for the 

manufacturers, facilitate connect to agents, dealers, distributors for overseas market as well as the 

domestic market for the manufacturers, facilitates joint ventures and technology transfer, and yo 

promote/support the growth of Textile Industry in India, through new technologies, along with 

Ancillary and Allied Industries & Trade. This event is expected to host more than 1800 exhibitors in 22 

different sectors of textile machinery industry, and is expected to have over 1,50,000 visitors over the 6 

days period. 

 

For further information, interested stakeholders may contact Mr. Nitin Pachpande at + 91 8010823774 / 

email projects@india-itme.com & itme@india-itme.com OR Mr. Michael Dalmet at +91 9820507570 / 

email michael@india-itme.com, AND/ OR access the official website of the event at: 

https://itme2022.india-itme.com/home   

 

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

and support for the event. 

 

***** 

(VIETNAMESE BELOW) 

 

[08-13 tháng 12 năm 2022] Hội chợ Triển lãm Máy móc Dệt may Quốc tế của Ấn Độ (ITME)  

 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hiệp hội ITME Ấn Độ sẽ tổ chức Hội chợ Triển 

lãm Máy móc Dệt may Quốc tế của Ấn Độ (ITME)  lần thứ 11 từ ngày 08-13 tháng 12 năm 2022 tại 

công ty TNHH India Exposition Mart (IEML), Greater Noida. 

 

Mục tiêu của sự kiện là phát triển hình ảnh Ấn Độ như một điểm đến cung ứng hàng dệt may, khuyến 

khích đầu tư vào ngành sản xuất máy dệt ở Ấn Độ và từ đó phát triển “Ấn Độ“ như một trung tâm sản 

xuất hàng dệt may, khuyến khích phát triển thị trường mới để tạo ra khách hàng tiềm năng mới từ các 

thị trường nông thôn tạo điều kiện kết nối với các đại lý, đại lý, nhà phân phối ở thị trường nước ngoài 

cũng như thị trường trong nước, tạo điều kiện liên doanh và chuyển giao công nghệ, đồng thời thúc 

đẩy/ hỗ trợ sự phát triển của Công nghiệp Dệt may ở Ấn Độ thông qua các công nghệ mớ cùng với 

Thương mại & Công nghiệp Phụ trợ và các mặt hàng liên quan. Sự kiện này dự kiến có sự tham gia của 



hơn 1800 nhà triển lãm thuộc 22 lĩnh vực khác nhau của ngành máy móc dệt may và dự kiến sẽ có hơn 

150.000 lượt khách tham quan trong thời gian 6 ngày tổ chức sự kiện. 

 

Để biết thêm thông tin, các bên liên quan quan tâm có thể liên hệ ông Nitin Pachpande qua ĐT: + 91 

8010823774 / email projects@india-itme.com & itme@india-itme.com HOẶC ông Mr. Michael 

Dalmet qua ĐT: +91 9820507570 / email michael@india-itme.com, VÀ/ HOẶC truy cập trang web 

chính thức của sự kiện tại: https://itme2022.india-itme.com/home   

 

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.  

 

 

 


