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البائع المشتري العالمي یجتمع للخیوط القطنیة واألقمشة والماكیاج

٢٢ و ٢٣ مارس ٢٠٢٣
 ، فندق لیال أمبیانس كونفینشن ، نیودلھي



ینظم مجلس ترویج صادرات المنسوجات القطنیة المعروف دولیا باسم  Texprocil، تحت رعایة وزارة التجارة والصناعة ووزارة 
المنسوجات، حكومة الھند وبالتعاون مع البعثات الھندیة في جمیع أنحاء العالم،  " Ind-Texpo 2023النسخة الثالثة من حدثھ الرائد الذي 

یربط المصدرین الھنود بالمشترین الدولیین في فندق Shahdar  ، Leela Ambience Convention Hotel، نیودلھي.

سیعرض ٢٠٢٣ Ind-Texpo سلسلة االمداد بأكملھا من "من المزرعة الي ازیاء الموضة" تحت سقف واحد وبالتالي توفیر المنصة 
للمستوردین والمشترین وبیوت األزیاء والموضة ووكالء المصادر والمتاجر متعددة األقسام وسالسل البیع بالتجزئة للتفاعل مع المصدرین 

الھنود من جمیع أنحاء الھند لتلبیة متطلباتھم من مصادر الغزل القطني واألقمشة القطنیة والدنیم والمنسوجات المنزلیة والمصنعات.

Ind-Texpo نبذة عن معرض ٢٠٢٢

ًعقدت النسخة الثانیة من Ind-Texpo في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ في مومباي ، الھند. أعمال حصریة "وجھا لوجھ " 
الجتماعاتھم ، تنظیمھا لحوالي ٨٠ مشترین من أكثر من ٢٠ دولة من أجل مناقشة متطلبات المصادر الخاصة بھم مع ما یقرب من ٥٠ 

ُمصدرا من الھند.تم حجز طلبات بقیمة ٦٫٤ ملیون دوالر أمریكي و یجري التفاوض علي أعمال بقیمة ٥٨ ملیون دوالر أمریكي قید  ً
المفاوضات. ٢٠٢٣ Ind-Texpo یستقبل المزید من العارضین من المنتجات المتنوعة والمبتكرة التي تلبي المعاییر المستدامة العالمیة.

 تم تنظیم حفل عشاء للتواصل مع برنامج ثقافي لالحتفال بتنوع الھند من أجل التواصل الغیر رسمي بین المشترین الزائرین والمصدرین 
الھنود. 

الھندي ذو الشھرة العالمیة القطن

ما یقارب ٦ ملیون طن من القطن و ٤٠٠٠ ملیون كجم من خیوط 
القطن و ٦٥ ملیار متر مربع من األقمشة ، تعد الھند أكبر منتج 
والتقلیدي في العالم. باعتبارھا ثاني أكبر مصدر  للقطن العضوی

للغزل واألقمشة والمشغوالت الیدویھ ، تقدم الھند ١٢٠٠ ملیون كجم 
من القطن ، ١٣٠٠ ملیون كیلوجرام

من الغزل و ٢٥٠٠ ملیون متر مربع من األقمشة بما في ذلك الدنیم 
للمشترین الممیزین في جمیع أنحاء العالم.

المنتجات المعروضة
المنسوجات المنزلیة 

أوسع مجموعة من أغطیة السریر القطنیة - مالءات السریر، مجموعات المالءات 
المتكاملة، حقائب الوسائد، أغطیة األسرة ، األلحفة ، البطانیات في حقیبة واحدة - في 
أصناف مثل البیركال ، المطبوعات ، الساتان ، الجاكار ، دوبي ، التطریز ، الفانیال ، 

غزل مصبوغ

مناشف فاخرة وبیاضات حمام مع نعومة وامتصاص وجودة عالیة وتجھیز خاص 
وتشطیبات خاصة - مناشف الحمام، مناشف الشاطئ، أرضیة الحمام، مجموعات الھدایا 

االكسسوارات - في أصناف مثل سادة وصباغة القطعة ، دوبي والجاكار المنسوجة ، 
مطرزة ومطبوعة ، مصنوعة من القطن النقي وخلطات مثل فول الصویا والحلیب 

والفیسكوز والبامبو.

المفروشات الزخرفیة للمنزل والفنادق والمؤسسات - أقمشة تأثیث القطن والكتان، 
والوسائد، والستائر، والمصنوعات - في أنواع مختلفة من السادة والمطبوع، ومصبوغة 

بالخیوط، ودوبي ، والجاكار ، والساتان ، والمطرزة ، والمبطن ، والمزركشة، 
والمنسوجة یدویا ، والمصنوعة یدویا وغیرھا.

بیاضات مطبخ كالسیكیة ومعاصرة - أغطیة طاوالت، مجموعات طعام ، قفازات ، مآزر 
، سالل خبز ، مالبس الطھاة ، مناشف المطبخ - في أنواع مختلفة من السادة، الجاكار  ، 

والمطرزة ، الساتان ، المنسوجة یدویا.



األقمشة

المالبس الجاھزة (مالبس رسمیة) - أقمشة ذات جوده عالیة مثل أكسفورد، الشامبرایز وأصناف 
أخرى من السادة والغزول المصبوغة والكاروه مع تجھیز عالي األداء مثل: ضد الكرمشة ، مضادة 

للمیكروبات ، مقاومة للبقع وما إلى ذلك باإلضافة الى أقمشة الوزن الخفیف في نسیج عادي وجاباردین 
ودرل وتصامیم مركبة مثل الدوبي ، الجاكار ، الساتان.

قماش المالبس (مالبس غیر رسمیة) - قمصان، توب ، فساتین ، سراویل ، شورت ، جیبات ، 
برمودا ، مالبس الشاطئ  ، مالبس ریاضیة ، مالبس نوم ، إكسسوارات في أنواع مختلفة من األقمشة 
المنسوجة یدویا ، مقلم وكارو منسوجة ، تصامیم دوبي ، الفوال ، مصنوعات یدویھ من المطبوع مثل 

سكرین و روتارى ودیجیتال.  

الیونیفورم – جمیع اقمشة الیونیفورم المصنعة بتجھیزات خاصة للمدارس وشركات الطیران والفنادق 
والمستشفیات والمطاعم والخدمات البریدیة وخدمات البرید السریع وخدمات النقل والخدمات األمنیة.

أقمشة الدنیم الشبابیة – اقمشة الجینز المبتكرة من الكالسیكي، ١٤٫٥ أوقیة للسراویل والسترات 
وإكسسوارات الموضة إلى األقمشة الخفیفة للغایة للتوب في أنواع مختلفة من الجاكار ، دوبي ، 

استرتش مطبوعة ، ومصبوغة ، سروال قصیرة مطلیة ، لوركس ، تینسل مع عدد ال حصر لھ من 
الغسیل ذات تأثیرات سطحیة.

األقمشة النسیج الدائري - عملیة وعصریة للمالبس كاجوال ، والمالبس الرسمیة ، ومالبس النوم ، 
ومالبس الترفیھ ، والمالبس الریاضیة مع الزخارف مثل الطباعة والتطریز والترتر وأعمال الزركشة.

الخیوط

نسیج دائري، اوبن إیند، ممشط ، كومباكت ، میالنج ، فانسى  وعالیة األداء.

  40s جمیع انواع الخیوط  الرفیعة  فوق

خام ، مبیض ، مصبوغ ، میرسیزایز

االستدامة والتدویر والمتابعة 

بدعم من سیاسات حكومة الھند ودعمھا ، كانت صناعة النسیج الھندیة في طلیعة التصنیع 
المستدام لمنتجات المنسوجات القطنیة العضویة والقابلة إلعادة االستخدام والصدیقة للبیئة 
عبر سالسل االمداد  .وأنشأ المجلس أیضا عملیة لتتبع استخدام مزارع القطن الھندي في 

مختلف االستخدامات والعملیات.

المزایا الرئیسیة

• الدورة الثالثة من أكبر معرض مصادر للمنسوجات القطنیة الھندیة والمنسوجات المخلوطة 
بالقطن.

عرض أحدث المنتجات واالبتكارات والتطورات من قبل كبار المصنعین والمصدرین من جمیع  •
أنحاء الھند.

فرصة للتفاعل مع الموردین الھنود على مدى أكثر من یومین تحت سقف واحد وبناء شراكات  •
متبادلة المنفعة وطویلة األجل.

اجتماع "وجھا لوجھ" مجدول مسبقا مع المصدرین الھنود المشاركین في جناح B٢B الخاص. •

عشاء عمل للتواصل مع الشركاء الرئیسیین في قطاع المنسوجات القطنیة الھندیة. •
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اتصل بنا

TEXPROCIL, Engineering Centre 5th Floor, 9 Mathew Road, Opera House, Mumbai 400 004. India.

Telephone : (+91)(22) 49444000 |  Fax : +91(22)23632914

Email: ed@texprocil.org; info@texprocil.org | Website: www.texprocil.org

 برنامج السادة الضیوف

مشترین دولیین مختارین أعربوا عن اھتمامھم ولدیھم خطط ملموسة  Texprocil ستستضیف 
للحصول على متطلباتھم من المنسوجات المنزلیة والمصنوعات واألقمشة والدنیم والخیوط من 

المصدرین الھنود. سیكون المشترون المعتمدون مؤھلین للحصول على:

Ÿ تذكرة طیران ذھاب وعودة مجانیة (درجة اقتصادیة) من أقرب مطار في بلدھم إلى نیودلھي ، 
الھند والعودة (تخضع لحد أقصى).

Ÿ إقامة فندقیة مجانیة في فندق Leela Ambience Convention Hotel (٥ نجوم) لمدة ٣ لیال.

Ÿ خدمة نقل المطار مجانا.

Ÿ اإلفطار والغداء والعشاء في جمیع أیام المعرض.

Ÿ خطابات توصیة التأشیرة للحصول على التأشیرة الھندیة في بلد إقامتھم

www.ind-texpo.com  یرجى من المشترین المھتمین زیارة الموقع اإللكتروني للحدث

تتم مراجعة جمیع الطلبات الواردة وتقییمھا لالختیار من قبل لجنة الفرز التابعة للمجلس. وسیكون قرارھم نھائیا 

ویبلغ إلى من یتم اختیارھم.

kala@texprocil.org عبرMs. Kalavathi Rao  ٣ ، یمكنك أیضا الكتابة إلىTexpo ٢٠٢-Ind لزیارة

 TEXPROCILعن

منذ إنشائھ في عام ١٩٥٤، كھیئة مستقلة وغیر ربحیة مكرسة لتعزیز الصادرات ، كان مجلس ترویج صادرات المنسوجات القطنیة ، 
المعروف باسم "TEXPROCIL" ، النافذة الدولیة للمنسوجات القطنیة من الھند لتسھیل الصادرات في جمیع أنحاء العالم. وتضم قائمة 
عضویة المجلس أكثر من ٢٥٠٠ شركة مصنعة ومصدرة في جمیع أنحاء البالد، وقد لعب دورا رئیسیا في تحقیق صادرات بقیمة ١٦٫٤ 

ملیار دوالر أمریكي في العام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

• لدى TEXPROCIL أعضاء في القطاعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة باإلضافة إلى بیوت االزیاء الھندیة الكبیرة 
والشركات متعددة الجنسیات

Panipat, Ludhiana, Jaipur,  لدیھا وجود في جمیع مجموعات المنسوجات القطنیة الرئیسیة فى المدن االتیة TEXPROCIL •
Salem, Polachi, إلخIndore, Ahmedabad, Kolkata, Kolhapur, Mumbai, Jalgaon, Sangli, Bharuch, Coimbatore, 

Kota, Kanpur, Agra, Ichalkaranji, 

• تقدم TEXPROCIL المساعدة في اختیار المنتجات والموردین باإلضافة إلى ترتیبات اإلقامة والسفر في الھند

• TEXPROCIL یوفر احدث المعلومات ، بیانات السوق، واالتجاھات والتطورات في صناعة المنسوجات القطنیة الھندیة

ً• تعمل TEXPROCIL رابطا حیویا بین صناعة القطن الھندیة والمشترین الدولیین وتسھل المعامالت بینھم من خالل منصات مختلفة.ً
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یرجى مسح رمز  QR codeالموجود أدناه لتسجیل مشاركتك في المعرض.


