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ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មសហប្រតិរតតិការអន្ដរជាតិឥណ្ឌា (I I C T F ) ថ្ងៃទី
11-13 ខែតុលាឆ្ាាំ 2019 ញូវដេលី

National Cooperative Development Council (NCDC) is organizing first ever
“India International Cooperative Trade Fair (IICTF)” from 11-13 October,
2019 at Pragati Maidan, New Delhi. The trade fair is the first of its kind aimed
at promoting cooperative to cooperative trade with India to enhance rural and
farm prosperity. The fair will include conferences, exhibitions, B2B meetings,
sales promotion, marketing and product display, networking, policy advocacy
etc. This will provide big opportunity to the participants to explore business
opportunities and collaborate with Cooperative organizations from India and
abroad. A large number of Indian Cooperatives and international cooperative
organizations are expected to participate in the event. In addition to seminars
on thematic and sectorial cooperative business issues, the focus sectors of
the trade will be credit and finance services, coop-banking, insurance, cybersecurity, technology and capacity building, agri-business, food processing,
textiles, packaging, storage, farm machinery, livestock, dairy, fisheries,
handlooms, handicrafts, textiles, FMCG, health and hospitality, trade,
marketing and brand promotion etc.

ក្រុមក្ររ
ឹ ាអភវិ ឌ្ឍន៍សហក្រតរ
ិ តតការជាតិ

The Trade Fair offers a huge opportunity for building alliances, business
networking, product sourcing and interaction with the primary producers of a
wide range of products and service providers. More details of IICTF may be
seen at website www.iictf.in or www.ictf.co.in. Various Cambodian
stakeholders, buyers etc. in the field of cooperative, agri-business and other
areas mentioned above are requested to consider their participation in the Fair
for mutual benefit. Detail info. may also be obtained at
http://iictf.in/images/IICTF_UserManual.pdf. Those interested to participate
may like to register themselves at http://iictf.in/Register.aspx. For any
additional information / assistance, please contact at Email: iictf@ncdc.in or
Tel.: +91 11-26962478 / 26960796 or Embassy of India, Phnom Penh at
Email: trade.phnompenh@mea.gov.in or Tel.: 023 210 912 \ 913.
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បានររៀរចំ

"ពព
ិ ័រណ៍ពាណិជ្ជរមមសហ

ក្រតរ
ា " (IICTF) ជារ ើរដំរូងចារ់ពើថ្ងៃទើ 11 ដ ់ថ្ងៃទើ 13 ខែតុលាឆ្ន ំ 2019
ិ តដកា
ិ រអនដរជាតឥ
ិ ណ្ឌ
រៅ Pragati Maidan ទើក្រុង New Delhi ។ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជរមមរនេះគឺជារ ើរដំរូងរនុងរោ
រំណងរ រ
ើ រមពស់សហររណ៍រៅររពាណិជ្រមមរច
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ិ រ
រដើមបរើ ើររមពស់វ ិរុ

ជាមួយក្ររទសឥណ្ឌ
ា

ភាពរៅតាមជ្នរទនិងរសិដ្ឋាន។ ពិព័រណ៍រនេះនឹងរួមរញ្ចូ

នូ វសននិសើទ

សារពត៌មាន ការតាំងពព
ិ ័រណ៍ រិចចក្រជ្ុំ B2B ការជ្ំរុញការ រ់ ការរង្ហាញទផ្ស
ើ ារនង
ិ ផ្ស ត
ិ ផ្ស
ការចងជារណ្ឌ
ត ញ ការតសូមតិរោ នរោបាយជារដើម។ វានឹងផ្សត ់ឱកាសដ៏រក្ចើនដ ់អនរចូ
រួមរនុងការខសែងររឱកាសរ្ែអា
ា នង
ើ ជ្ើវរមមនង
ិ សហការជាមួយអងគការពក្ើ ររទសឥណ្ឌ
ិ រៅរររទ
ស។

ចំនួនថ្នអងគការសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិនិងឥណ្ឌ
ា ជារក្ចើនរ ំពឹងថានឹងចូ

ក្ពឹតតិការណ៍រនេះ។ រក្ៅពើសិកាាសាលាសតើពើរញ្ហាអាជ្ើវរមមសហក្រតិរតតិការតាមខផ្សនរ

រួមរៅរនុង

និងវ ិស័យ

សំខាន់ៗថ្នពាណិជ្ជរមមគឺជារសវារមមឥណទាននិងហរិ ញ្ញវតថុ ្នាោរ ធានារ៉ា រ់រង សនតិសុែតាម
អុើន្ឺខណត ររចចរវ ិទា និងការរសាងសមតថភាព អាជ្ើវរមមរសិរមម ការខរថ្ចនមូ រអាហារ
ា
វាយនភ័

ណា ការរវចែចរ់ ការររាទុរ រក្គឿងចក្ររសរ
ិ មម រសដ្ឋ
ិ ា នចិញ្ចឹមសតែ ទរ
ឹ រដ្ឋេះរោ រនសាទ សរមលៀ

ររំពារ់ដំបាញរដ្ឋយថ្ដ សិរបរមម វាយនភ័ណា FMCG សុែភាព និងរដិសណ្ឌ
ា ររិចច ការរ្ែើ
។

ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជរមមផ្សត ់ឱកាសដ៏្ំមួយសក្មារ់ររងកើតសមព័នធភាព រណ្ឌ
ត ញអាជ្ើវរមម ការខសែងររ
ក្រភពផ្ស ត
ិ ផ្ស
ទូលាយមួយ។

នង
ិ ទំនារ់ទំនងជាមួយអនរផ្ស ត
ិ ដំរូងថ្នផ្ស ត
ិ ផ្ស នង
ិ អនរផ្សត ់រសវារមមដ៏្ំ

ព័ត៌មាន មអិតអំពើ

IICTF

អាចចូ រៅរនុងរគហទំព័រ

www.iictf.in

ឬ

www.ictf.co.in ។ ភាគើពារ់ព័នធរមពុជានានា និងអនរទិញជារដើមរនុងវ ិស័យសហររណ៍ អាជ្ើវរមម
រសរ
ិ មម

នង
ិ វ ិស័យរផ្សសងៗរទៀតខដ បានរ រ
ើ រ ង
ើ ខាងរ ើអាចពចា
ិ រណ្ឌរនុងការចូ

រួមរនុង

ពិព័រណ៍រនេះរដើមបក្ើ ររោជ្ន៍រៅវ ិញរៅមរ។ ពត៌មាន ំអិត អាចទទួ បានរៅរ ើរគហទំព័រ
http://iictf.in/images/IICTF_UserManual.pdf ។ អនរចារ់អារមមណ៍ចូ

រួមអាចចុេះរ្មេះរៅ

រនុងរគហទំព័រ http://iictf.in/Register.aspx ។ សក្មារ់ពត៌មានរខនថម អាចទារ់ទង Email:
iictf@ncdc.in

ឬ

Tel:

+91

11-26962478

នង
ា ភនំរពញ
ិ សាថនទូតឥណ្ឌ

trade.phnompenh@mea.gov.in Tel: 023210912/913 ។
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