EMBASSY OF INDIA
PHNOM PENH
Sub: International Crop Science Conference & Exhibition and PMFAI-SML Annual
Agchem Awards – November 14 & 15 2019, New Delhi NCR.
Pesticides Manufacturers and Formulators Association of India, a national level
association, is organizing its 14th Agrochemical Exhibition in New Delhi, India on
November 14 & 15 2019.
The event will provide opportunity to meet top leading Indian Agrochemical Companies
as they will be exhibiting in the event, there are 60 booths exclusively for agri inputs
(agrochemicals, fertilizers, Biological pesticides and ancillary units) where visiting
delegates can explore opportunity to discuss businesses with the Indian companies for joint
ventures, Joint R&D, Contract Manufacturing, to expand distribution network for
agrochemical products for better market reach, product procurement & plan procurement.
This will give an opportunity to meet them all under one roof. For More Details visit
www.pmfaiindia.org or www.pmfaiicsce.org
Organizer will provide assistance to visiting participants for business alliance as per their
requirement and also arrange for factory visit, if required. Manufacturers /importers in the
field of agrochemical industry / pesticides companies, industry associations in Cambodia
are advised to consider their participation in the proposed event. Interested
buyers/importers from the above mentioned fields may like to contact Pesticides
Manufacturers & Formulators Association of India (PMFAI) by email: pmfai@vsnl.com /
info@pmfaiindia.org. Alternatively, Embassy of India, Phnom Penh may also be
approached
for
further
information
and
assistance
at
Email:
trade.phnompenh@mea.gov.in; Tel.: 023210912 / 913.
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