Embassy of India
Phnom Penh
Vibrant Goa Global Expo & Summit 2019
[17–19 October, 2019, Goa, India]
Government of the State of Goa, India will be organizing brant Goa
Global Expo and Summit 2019 ( VG GES 2019) from 17th-19th October
2019 at Goa University, Taleigao, Goa with THE aim to bridge the gap
between Goan industries and other national as well as international buyers.
VG GES 2019 will be one of a kind display expo that has never been
witnessed by Goa and its industry. This display shall be sharing all the
developments, new projects and vision of growth by existing & prospective
companies of Goa.
VG GES 2019 will focus on key sectors of emerging economies
including Agro and Food Processing, Emerging Technologies, Light
Engineering, Building Materials, Construction and Real Estate, IT,
Pharma and Biotech, Startups and Start-up Institutions, Tourism,
Wellness and Medical Tourism and Ship Building.
All Cambodians engaged in these sectors are encouraged to
participate in the event by registering themselves on the Vibrant Goa
Global Expo and Summit 2019 website http://www.vibrantgoa.com/visitorregistration/. Further information about the Expo may be obtained at the
Vibrant Goa website http://www.vibrantgoa.com/. Selected Cambodian
businesspersons will be provided complimentary 3 night’s accommodation,
complimentary all meals for 3 days, complimentary local hospitaliy
including transport. If any further information or assistance is required,
please contact Mr. Parth Nair, Head of Promotions at Mob.: +91
8980273776; Email: parth@vibrantgoa.com or jagat@globaljagat.com.
Alternatively, Commercial wing of Embassy of India, Phnom Penh may
also be contacted for information and guidance by writing a mail at Email:
trade.phnompenh@mea.gov.in; or call at Tel.: 023 210912 /13.
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