
PLEASE UPDATE THE BELOW EVENT ON OUR WEBSITE  

 

[15-18 October 2022] 43rd India Carpet Expo 

 

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Carpet Export Promotion Council 

(CEPC), an apex body set up by the Ministry of Textiles, Government of India for the promotion of 

Hand-knotted Carpets and other floor coverings is organizing the 43rd India Carpet Expo from 15-18 

October 2022 at “Bhadohi Carpet Expo Mart” Bhadohi , Uttar Pradesh, India. 

 

The Expo serves as a unique platform for buyers to source good-quality handmade carpets, rugs and 

other floor coverings under one roof. This is also seen as a B2B event solely focused on overseas 

buyers with an outstanding number of 400 buyers present in the last Expo. 

  

Interested stakeholders may register to participate at http://cepc.co.in/buyer-registration or get further 

information at http://cepc.co.in/events/india-carpet-expo-3, or contact the following email id:  

registration@cepc.co.in  

 

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

and support for the event. 

 

***** 

(VIETNAMESE BELOW) 

 

[15-18 tháng 10 năm 2022] Triển lãm Thảm Ấn Độ lần thứ 43 

 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Thảm (CEPC), cơ 

quan cấp cao do Bộ Dệt may, Chính phủ Ấn Độ thành lập nhằm thúc đẩy kinh doanh Thảm dệt tay và 

các loại thảm trải sàn khác dự kiến tổ chức Triển lãm Thảm Ấn Độ lần thứ 43 từ ngày 15-18 tháng 10 

năm 2022 tại “Trung tâm Triển lãm Thảm Bhadohi” tại Bhadohi, Bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. 

 

Hội chợ triển lãm là nơi cung câp địa điểm tập trung lý tưởng cho doanh nghiệp mua hàng kiếm nguồn 

cung cấp thảm, thảm thủ công chất lượng tốt và các vật liệu trải sàn khác. Đây cũng được coi là một sự 

kiện giao lưu doanh nghiệp B2B tập trung hoàn toàn vào doanh nghiệp mua hàng quốc tế với số lượng 

doanh nghiệp mua hàng vượt trội lên tới 400 doanh nghiệp có mặt trong Hội chợ triển lãm đợt trước. 

 

Để biết thêm thông tin, các bên liên quan có quan tâm có thể đăng kí tham dự tại 

http://cepc.co.in/buyer-registration hoặc tìm hiểu thêm về chương trình tại 

http://cepc.co.in/events/india-carpet-expo-3, hoặc liên hệ trực tiếp với email:  registration@cepc.co.in  

 

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.  

 

 

 


