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Un gran hito alcanzado en la vibrante cerámica 2017
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marcasverities de azulejos
cerámicos sanitarios,
grifería

Morbi –orașul ceramicii indiene

Industria plăcilor ceramice din India este
estimată la 24.000 de crore rupii, din
care 40% aparține sectorului formal, iar
60%, celui informal.
Industria ceramicii indiene reprezintă
aproximativ 12,9% din producția
globală.

90% din totalul produselor ceramice
indiene sunt fabricate doar în Morbi.

A doua mare zonă de producție a
plăcilor ceramice din lume, cu o
capacitate totală instalată de 2,8
milioane de metri pătrați de plăci
pe zi.
Gazdă a peste 500 de unități producătoare
de plăci ceramice și 80 de unități de
producție a plăcilor pentru uz sanitar,
răspândite pe o rază de 40 x 7 km.
Cifra de afaceri a expoziției de anul trecut
a fost de 300 de crore rupii, preconizânduse că anul acesta va atinge 4.500 de crore
rupii.

Investiții în valoare de 6.000-8.000 de crore
rupii în ultimii doi ani.

610 unități, în care sunt angajați 70% din
locuitorii orașului Morbi.

O rată a șomajului de 1,5% (una dintre cele
mai mici din lume).

Produse livrate în aproape 100 de țări.

Vibrant Ceramics 32017 propune:

De ce să
participați

250 de producători de
produse ceramice, plăci
pentru uz sanitar și accesorii
pentru baie participanți la
aceeași expoziție;

oportunități de investiții și de încheiere
de parteneriate
seminarii de împărtășire a cunoștințelor

prezentarea celor mai
impresionante lucrări, ca
design și dimensiuni

transfer de tehnologie

vizitarea fabricilor

·întâlniri B2B
întâlniri directe cu producătorii,
interesați de distribuitori/
importatori noi în zona
dumneavoastră

interacțiuni directe între
cei mai de succes producători
și distribuitori/importatori

PLĂCI DE GRESIE

PLĂCI PENTRU UZ SANITAR

seminarii și ateliere de
împărtășire a cunoștințelor,
precum și întâlniri B2B care
vă pot ajuta să obțineți mai
mult succes în activitatea de
distribuție

vizitarea fabricilor/uzinelor

PLĂCI DE FAIANȚĂ

PLĂCI VITRIFICATE

ACCESORII PENTRU BAIE
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