
PLEASE UPDATE THE BELOW EVENT ON OUR WEBSITE  

 

[27-28 March, 2023] INDIASOFT : International IT Exhibition & Conference 2023 

 

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Electronics and Computer Software 

Export Promotion Council (ESC) sponsored by the Government of India is organizing  its annual 

flagship ICT networking Event – INDIASOFT : International IT Exhibition & Conference 2023 during 

27-28 March, 2023 at Pragati Maidan, New Delhi.  

 

INDIASOFT 2023 will provide a perfect Networking & Business platform for ICT industry players to 

experience a world of innovative IT software and services at highly competitive costs, connect with 

prospective partners, discuss and finalize joint ventures and interact on latest technological 

breakthroughs that will define the course of the industry over next few years. The forum will also open 

multiple opportunities for delegates to strike advantageous business deals and sew up long-lasting 

partnerships in various verticals of Electronics and IT including Artificial Intelligence, Machine 

Learning, Robotics, Smart Manufacturing, Big Data analytics, Web & Mobile Apps, Fintech, Edutech, 

Agritech, Block Chain, IOT, Health IT, LPO, KPO, Animation, Gaming, AR/ VR, Cloud Computing, 

Cyber Security, Drones, IT Hardware, Security in Electronics, etc. The event is expected to have the 

participation of 1500 Tech Companies, 200 start-ups, 50000 visitors, and over 500 overseas buyers 

from 60+ countries. Promotional materials are available at the following link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oWaajh4BRRQVW_HTh56R4u8EqJGIPoUV?usp=sharing  

  

Interested individuals may contact Mr. Vikrant Saxena, Joint Director, ESC at indiasoft@escindia.com 

for any further inquiries.  

 

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

and support for the event. 

 

***** 

(VIETNAMESE BELOW) 

 

[27-28 tháng 03 năm 2023] INDIASOFT: Triển lãm & Hội nghị CNTT Quốc tế 2023  

 

Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Phần mềm Máy tính và 

Điện tử (ESC) được tài trợ bởi Chính phủ Ấn Độ hiện dự kiến tổ chức Sự kiện CNTT-TT hàng năm 

hàng năm - INDIASOFT: Triển lãm & Hội nghị CNTT Quốc tế 2023 từ ngày 27-28 tháng 03 năm 

2023 tại Pragati Maidan, New Delhi. 

 

INDIASOFT 2023 sẽ cung cấp một nền tảng Mạng lưới & Kinh doanh hoàn hảo cho những bên liên 

quan trong ngành CNTT-TT có thể trải nghiệm thế giới phần mềm và dịch vụ CNTT sáng tạo với chi 

phí cạnh tranh cao, kết nối với các đối tác tiềm năng, thảo luận và hoàn thiện các mối liên doanh và 

trao đổi về những đột phá công nghệ mới nhất được cho là sẽ điều hướng phát triển của ngành trong vài 

năm tới. Diễn đàn cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các đại biểu thông qua việc giao dịch kinh doanh 

thuận lợi và xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài trong các lĩnh vực khác nhau của Điện tử và CNTT 

bao gồm: Trí tuệ nhân tạo, Nghiên cứu Máy móc, Người máy, Sản xuất thông minh, Phân tích dữ liệu 



lớn, Ứng dụng web & di động, Fintech , Edutech, Agritech, Block Chain, Internet vạn vật, CNTT Y tế, 

LPO, KPO, Hoạt họa, Trò chơi, Giả lập, Điện toán đám mây, An ninh mạng, Drone, Phần cứng CNTT, 

An ninh điện tử, v.v. Sự kiện dự kiến sẽ có sự tham gia của 1500 Công ty Công nghệ, 200 Công ty khởi 

nghiệp, 50.000 khách truy cập và hơn 500 doanh nghiệp mua hàng từ hơn 60 quốc gia. Tài liệu giới 

thiệu sự kiện có thể truy cập tại liên kết sau: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oWaajh4BRRQVW_HTh56R4u8EqJGIPoUV?usp=sharing  

 

Các cá nhân quan tâm có thể liên hệ tới ông Vikrant Saxena at indiasoft@escindia.com để giải đáp 

thêm thắc mắc (nếu có). 

 

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.  

 

 

 


