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Ind-Texpo 2020
O Conselho de Promoção de Exportações de Têxteis de Algodão da Índia (TEXPROCIL)
está organizando a edição virtual de seu Reverse Buyer Seller Meet (RBSM), intitulado “Ind-Texpo
2020”, uma exposição virtual B2B exclusiva para têxteis. O evento virtual será realizado de 14 a 18
de setembro de 2020 sob o apoio do Ministério dos Têxteis e do Ministério do Comércio do
Governo da Índia.
2.
A Virtual “Ind-Texpo 2020” é uma feira B2B especializada no setor têxtil indiano que oferece
aos importadores a oportunidade única de conhecer os têxteis indianos. A exposição apresentará
têxteis para o lar, tecidos e fios, bem como têxteis mistos ricos em algodão.
3.
Os cinco dias de Exposição Virtual serão realizados em uma plataforma UE GDPR
(Regulamento Geral de Proteção de Dados) que permite interações comerciais seguras e
protegidas. A plataforma virtual para compradores no exterior e vendedores indianos oferecerá
salas de reuniões privadas, programações personalizadas e bate-papos online, promovendo
interações de negócio em um ambiente seguro.
OS PRODUTOS EM EXIBIÇÃO INCLUEM:







Algodão cru
Fios de algodão e fios mesclados (50% ou mais algodão)
Cru e Mercerizado (duplo, gaseado, mercerizado, tingido, melange)
Tecidos e Malhas, Cru e Mercerizados
Têxteis Domésticos (roupa de cama, panos de cozinha, toalhas de banho e lençóis)
Têxteis Técnicos (têxteis de proteção, performance, médicos e geotêxteis)

4.
Os compradores interessados em adquirir têxteis da Índia poderão registrar seu perfil na
plataforma virtual. Através de requerimento, será possível interagir com os fornecedores indianos
registrados e pré-agendar reuniões B2B em horários combinados durante os dias da exposição.
5.
Um guia passo a passo que permite aos compradores e importadores interessados navegar
pelo site Ind-Texpo, bem como agendar reuniões com fornecedores indianos, está disponível no
seguinte link: https://ind-texpo.com/page/visitors-guide
Links importantes para o “Ind-Texpo” seguem abaixo:

6.





Website do Evento: www.ind-texpo.com
Vídeo promocional Ind-Texpo: Ind-Texpo Promo Film
Registro de Comprador/Visitante: Ind-Texpo Visitor Registration
7. Para quaisquer esclarecimentos, favor contatar o email: events@ind-texpo.com ou
shailesh@texprocil.org
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