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[25-27 August, 2022] 8th India International MSME Start-up Expo, Trade Fair & Summit -2022 

 

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the "8th India International MSME 

Start-up Expo, Trade Fair & Summit -2022" is being organized by MSME Development Forum from 

25-27 August, 2022 at Pragati Maidan, New Delhi, India. 

 

The objective of the fair is to offer an ideal platform for Indian and international businesses to find new 

markets and seek new potential partners through Networking & B2G/ B2B meets with Govt agencies 

industry leaders, seek opportunity in Govt. / public procurement & Government PSUs, understand new 

Business promotional schemes & policies and opportunities in different states of India. The fair will 

feature Summits , Conferences, and Workshops. Focused sectors of the fair are: Defence, Railways, 

Civil Aviation, Textiles & Leather, Infrastructure & Smart Cities, Pharma & Healthcare, IT/ITEs, 

Telecom & Electronics, Tourism & Entertainment, FMCG, Agro & Food Processing, Plastic Industry, 

and Renewable Energy. Promotional materials for the fair is available at the following link: 

https://drive.google.com/drive/folders/12zvmZ-FeWIB9bDF3osGX92L3xgCjzXxU?usp=sharing  

 

For further information, interested stakeholders may contact Mr. Ajay Mathur/ Hemant Rastogi, 

Secretary Generals at Mob: +91 8800 300 491/ 490 and/or email: register@indiamsme.org. 

 

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

and support for the event. 

 

***** 

(VIETNAMESE BELOW) 

 

[25-27 tháng 08 năm 2022] Hội chợ triển lãm khởi nghiệp Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 

quốc tế Ấn Độ lần thứ 8 

 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội chợ triển lãm khởi nghiệp Doanh nghiệp 

siêu nhỏ, nhỏ và vừa quốc tế Ấn Độ lần thứ 8 -  Hội chợ thương mại & Hội nghị thượng đỉnh -2022 dự 

kiến được Diễn đàn Phát triển MSME tổ chức từ ngày 25-27 tháng 08 năm 2022 tại Pragati Maidan, 

New Delhi, Ấn Độ. 

 

Mục tiêu của hội chợ là cung cấp một nền tảng lý tưởng cho các doanh nghiệp Ấn Độ và quốc tế tìm 

kiếm thị trường và đối tác tiềm năng mới thông qua việc Kết nối & Giao lưu doanh nghiệp B2B/ Giao 

lưu doanh nghiệp với chính phủ, tìm kiếm cơ hội trong mua sắm công & các doanh nghiệp Chính phủ, 

tìm hiểu các chính sách và kế hoạch quảng bá mới ở các bang của Ấn Độ dành cho Doanh nghiệp. Hội 

chợ sẽ có các phiên Hội nghị thượng đỉnh, Hội nghị và Hội thảo. Các lĩnh vực trọng tâm của hội chợ là: 

Quốc phòng, Đường sắt, Hàng không dân dụng, Dệt may và Hàng Da, Cơ sở hạ tầng & Thành phố 

thông minh, Dược phẩm & Chăm sóc sức khỏe, CNTT, Viễn thông & Điện tử, Du lịch & Giải trí, Hàng 

tiêu dùng nhanh, Chế biến Nông sản & Thực phẩm, Công nghiệp Nhựa, Năng lượng tái tạo. Các tài 



liệu quảng cáo cho hội chợ có thể truy cập tại link sau: https://drive.google.com/drive/folders/12zvmZ-

FeWIB9bDF3osGX92L3xgCjzXxU?usp=sharing  

 

Để biết thêm thông tin, các bên liên quan quan tâm có thể liên hệ ông Ajay Mathur/ Hemant Rastogi, 

Tổng thư ký qua ĐT: +91 8800 300 491/ 490 và/ hoặc email: register@indiamsme.org. 

 

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.  

 

 

 


