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តមការឲ្យែឹងពីពោក្រសី ជូ ឌ្ី វង៉ា (Judy Wang) របធានរក្ុមហុ ន Yorkers Trade & Marketing Services Co., Ltd
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Ministry of Industry & Handicraft
The 6th Cambodia International Machinery Industry Fair
&
the 6th Cambodia International Textile & Garment Industry Exhibition
PHNOM PENH, August 26th 2016: His Excellency CHAM Prasidh, Senior Minister of Ministry of
Industry & Handicraft has cordially opened The 6th Cambodia International Machinery Industry
Fair& the 6th Cambodia International Textile & Garment Industry Exhibition at KOH PICH Exhibition
Hall, Phnom Penh. The exhibition is co-organized by Yorkers Trade & Marketing Services Co., Ltd
GMAC, Cambodia Chamber of Commerce, Ministry of Commerce, and Ministry of Industry &
Handicraft. It houses more than 200 companies from 14 countries featuring: Plastic & Rubber Products,
Packing and Printing machines, Processed Food, Agricultural Machineries, Electronic & Electric and
lighting products, Steel and Automation, Tools and hardware produces, Textiles, Garments, and Auto
Parts, etc; lasted for 04 days.
His Excellency Senior Minister, during the opening ceremony, remarks that the expo is a grand
opportunity to attract more import and export as well as foreign investment to Cambodia. Meanwhile, it
indicates a healthy economy of Cambodia with a stable annual GDP growth of 7% during the leadership
of Samdech Techo Hun Sen, Cambodia Prime Minister. Since, Industry is of course a very vital
sector to achieve government vision of turning Cambodia into a upper-middle-income country by 2030,
His Excellency also emphasizes the need for more environmentally innovative and technology oriented
product shows in the following expo for the development of Green Industry.
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