
 

1-5 LUTEGO 2021 

Urząd Rozwoju Handlu Pakistanu (TDAP) prezentuje 
pierwszą edycję międzynarodowej wirtualnej wystawy 

tekstyliów 

Pierwsza wirtualna wystawa, organizowana przez TDAP, będzie najbardziej wibrującą i najbardziej 
przyczyniającą się do eksportów – w sektorze tekstylnym w Pakistanie. TEXPO, założona w 2016 roku, 
jest pierwszą tego rodzaju wystawą, która weszła na wirtualną arenę wystaw.  

W tym roku, TEXPO zapewni wirtualne doświadczenie, dzieki któremu przedstawiciele branży tekstylnej 
mają szansę na wirtualne spotkanie z potencjalnymi nabywcami, a także pozwoli zidentyfikować 
możliwe korzyści dla przemysłu tekstylnego w Pakistanie. 
 

Co odkryjesz na wirtualnej wystawie TEXPO? 

 

 

 

 

 

 

Wystawy Webinary Galeria Trendów 

 
 

Wystawa 
W wirtualnych halach zostaną zaprezentowane następujące produkty: 

 

Wystawa zostanie otwarta w poniedziałek 1 
lutego 2021 i będzie czynna 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu dla wygody odwiedzających, w 
zależności od stref czasowych 

i. Tekstylia domowe 
ii. Gotowe ubrania / odzież  

iii. Odzież z najwyższej półki 
iv. Tkaniny 
v. Wyposażenia ochrony 

osobistej  
 

 



Nie przegap okazji do wystawienia swoich produktów na wirtualnej wystawie TEXPO! 
 

Wirtualna wystawa TEXPO w skuteczny sposób połączy wystawców z ich nabywcami.  
Wirtualna platforma składa się z: 

 

Wirtualne Lobby / Recepcja 
 

 
 

Wirtualne Sale Wystawowe 
 

  
 

 

Wirtualne Stoisko / Stojak 

 

Wirtualne Pawiliony dla Sponsorów 

 



Wirtualne Doświadczenie Odwiedzających 
 

Środowisko wirtualne umożliwia odwiedzającym łatwiej 
zlokalizować produkty i nawiązać kontakty, niż zrobiliby 
to w środowisku fizycznym. 

 

Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby uczestnicy wyszukali 
odpowiedniego wystawcę i rozpoczęli rozmowę. 

 
 
 

 
 

Webinary 
 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w związku z 
pandemią COVID 19, TDAP opracowało nową 
politykę organizacji serii webinarów. 
Opracowano specjalna serię webinarów w celu 
zwiększenia świadomości na temat globalnego 
handlu w sektorze tekstylnym we współpracy z 
Radcami Handlowymi, którzy będą działać 
przez całą dobę w celu zapewnienia informacji 
i wsparcia wystawcom, odwiedzającym i 
stronom zainteresowanym przez wszystkie pięć 
dni wydarzenia. 

Promocja wydarzenia: 
TEXPO, będąc wydarzeniem wirtualnym, będzie promowane na wszystkich platformach 
cyfrowych, w tym: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W sprawie rezerwacji i pytań, prosimy o kontakt 

 
Zespół Wirtualnej Wystawy Tekstyliów: 

Email: vetexpo@tdap.gov.pk 
 

Osoba kontaktowa: 
Zameer A. Soomro 

Asystent Kierownika (Tekstylia) 
Tel: +9221-99207212, 99206809 Cell: 00923332231658 

Email: zameer.soomro@tdap.gov.pk 
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