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ણ વષ�ના અંતરાલ પછ� �ુંબઈમાં એચ�એચ 

ઇ��ડયાની ૧૨મી એ�ડશન�ું �ુનરાગમન થ�ું છે, જ ે

ગોરેગાંવના બો�બે એ��ઝ�બશન સે�ટરમાં ૧૩થી ૧૬ 

�ડસે�બર, ૨૦૨૨ �ુધી યો�શે. આ �દશ�ન તાજતેરમાં 

�ૂણ� થયેલી �દવાળ�ની �રટેલ �સઝનને આગળ વધારવા 

સ�જ છે. હોમ ટે�સટાઇ�સ, હોમ �ડકોર, હોમ 

ફ�ન�ચર, હાઉસવેર એ�ડ �ગ�ટ જવેી હોમ �ોડ�ટની 

કેટેગર�ઓમાં �રટેલસ� એક વાર ફર� આ આગામી 

એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨માં ખર�દ� માટે તેમની 

હાજર�ની �ુ�� કર� છે, જ ે�ણ વષ�ના અંતરાલ પછ� 

�ુંબઈમાં યો�ય ર�ં છે. તાજતેરમાં �ૂણ� થયેલી ુ
�દવાળ�ની �સઝન દર�મયાન મોટા ભાગના �રટેલસ� અને 

�વતરકોએ સા�� વેચાણ ક�ુ� હ�ું, ખાસ કર�ને �ે� 

�ુણવ�ા, �ી�મયમ રે�જ�ું તથા ���ંગ/ઉનાળા 

૨૦૨૩માં �ાહકની માગને �ૂણ� કરવા તેમનો �ટોક 

વધારવાની જ��રયાત અ�ુભવે છે. 

સમ� ભારત અને અ�ય ૩૦ દેશોમાંથી �દશ�ન માટે 

આવનાર ૪૦૦ �ા�ડ અને ઉ�પાદકો વ�ચે ૧૦૦થી 

વધારે નવા �દશ�કો સાથે એચડ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨ 

���ંગ/સમર એ�ડશન હોમ ટે�સટાઇ�સ, હોમ �ડકોર, 

હોમ ફ�ન�ચર, હાઉસવેર એ�ડ �ગ�ટ કેટેગર�ઓમાં ઘણા 

નવા ઉ�પાદનો ���ુત કરવા અને નવા સ�લાયસ� 

આવવા સ�જ છે. આ આગામી �ેડ શૉની ૧૨મી 

એ�ડશન બ�રની �ઇ�તમાં વેપાર� �ાહકોની 

�પધા��મક �ૂહરચનાને વેગ �દાન કરશે, �ાં હોમ 

�ોડ��સ માટે �ાહકોની માગમાં વષ�દ�ઠ ૨૦ ટકાનો 

વધારો થશે અને �ા��સ, ઉ�પાદકો અને �રટેલસ� – 

ઓનલાઇન કે ઓફલાઇન –ને ઇનોવેશનના �ચા દર 

�વના તેમના �વસાયમાં ટક�ું �ુ�કેલ છે. 

મહામાર� પછ�ના ગાળામાં પહેલી વાર �ુંબઈમાં 

�ુનરાગમન થયે�ું એચ�એચ ઇ��ડયા સમ� 

ભારતમાંથી ૫૬૦ શહેરો અને નગરોમાંથી હ�રો 

�રટેલસ� માટે કેટલીક નવીનતા �દ�શ�ત કરવા સ�જ છે.

અહ� સૌ�થમ �ુ� બાબતોમાં ઇટા�લયન પેવે�લયન 

ઇ��ડયા �ેડ એજ�સી (આઇટ�એ)ના ને� હેઠળ ૯ 

�દશ�કોની ભૌ�તક હાજર� ધરાવશે, જઓે હોમ 

ફ�ન�ચર, ઇ�ટે�રઅર �વભાવનાઓ અને �ુશોભન માટે 

એ�સેસર�ઝની તેમની સાર� �ડઝાઇન ધરાવતી રે�જ 

�દ�શ�ત કરશે. તેમનો �ુ� ઉ�ેશ �વતરકો, �ા�ડ 

��ત�ન�ધઓ, �ે�ચાઈઝ�, આયાતકારો, આ�ક�ટે��સ 

અને ઇ�ટે�રઅર �ડઝાઇનસ� �વ�પે ભારતમાં તેમના 

લાંબા ગાળાના �વસા�યક પાટ�નસ�ની ઓળખ કરવાનો 

છે. 

મોટા ભાગની હોમ �ોડ�ટ કેટેગર�ઓમાં અ�ણી 

�રટેલસ� સાથે તાજતેરમાં �ૂણ� થયેલી �દવાળ� અને 

૨૦૨૨ની તહેવારની �સઝનમાં વેચાણ ઘ�ં સા�� ર�ં ુ
છે. હવે તેઓ ���ંગ/સમર ૨૦૨૩ માટે તેમના �ટોસ�માં 

ન�ું કેલ�શન ���ુત કરવા અને તેમનો �ટોક વધારવા 

આ�ુર છે. 

હોમ ટે�સટાઇ�સ અને ફ�ન��શ��સ

હોમ ટે�સટાઇ�સ અને ફ�ન��શ�ગ રેષા એક વાર ફર� 

એચ�એચ ઇ��ડયામાં સૌથી વ�ુ મહ�વ�ૂણ� 

કેટેગર�ઓ પૈક�ની એક બનશે, જ ે હોલ 1માં જોવા 

મળશે. �દશ�કોમાં સમ� ભારતમાંથી �ુ�ા�પત 

�ા��સ, �નકાસકારો, ઉ�પાદકો અને નવા �વેશકો 

સામેલ હશે, જઓે ફ�ન��શ�ગ રેષા, બેડ એ�ડ બાથ, 

ઓ�શકાના કવર, પડદાં, બાથ મેટ અને ર�સ, કાપ�ટ 

અને દર� જવેી �ુશો�ભત ચીજવ��ુઓ ઓફર કરશે. 

�ુ� �દશ�કો – મા�પર, પેન ઓવરસીઝ, ગૉ�વ�સ, 

શારધા ટેર� (માઇ�ો કોટન), કૃ�ના કોટે�સ (બોનહર), કે 

� ડ�ેનમ, માઇ�ોફાઇબર (�ુક�), આસાદ�પ, હોમ 

ફે���સ, હોમ �ટોર�, દેવતારા (શયન), લકાસા, �લબટ� 

ઇ��ડયા (એનયા�), ડો�ટર ટૉવે�સ, �લચી, ભૈરવનાથ 

(કો�ટ�ના), �ભ�ુ ફે���સ, એલીગ�ટ વીવસ�, બાલ�વ�ા 

વગેરે. 

ર�સ અને કાપ�ટ

હાલ �ાહકો ઘરોના �ુશોભનમાં �ટાઇલ અને બાર�ક 

બાબતો પર વધારે �યાન આપી ર�ાં હોવાથી હાથથી 

બનેલી અને મશીનથી બનેલી ર�સ અને કાપ�ટ (�જમ) 

માટેની માગમાં વષ�દ�ઠ 20 ટકાનો વધારો થઈ ર�ો છે. 

હવે �રટેલસ� આ કેટેગર�માં �પેસ વધારે ફાળવી ર�ાં 

છે. ભદોહ�, �મઝા��ુર, વારાણસી, આ�ા, પા�ણપત, 

જય�ુર અને �દ�હ� જવેા �ુ� ઉ�પાદન કે��ોમાંથી 

ઉ�પાદકો આ�ુ�નક અને પર�પરાગત �જમોની તેમની 

નવી રે�જ ���ુત કરશે.

આ કેટેગર�માં કેટલાંક �ુ� �દશ�કો – કાલીન, શ�શી 

એ�પો��સ, એ�શયન રગ માટ� , એલીગ�ટ વીવસ�, 

મા�પર, પેન ઓવરસીઝ, એનયા� (�લબટ�), ર�સ એ�ડ 

હોમ, એસ નાથ ટે�સ, એ સી કો�સે��સ, હોમ �લોર 

અને અ�નલ કુમાર હે�ડ�ૂમ હાઉસ. 

�ુંબઈમાં �વાગત છે!
એચ�એચ ઇ��ડયા�ું કેટલાંક નવા �દશ�કો, નવા ઉ�પાદનો તથા

�દશ�કો અને �ુલાકાતીઓ માટે ���ંગ/સમર �સઝન માટે નવી �વસા�યક તકો સાથે

�ુંબઈમાં �ુનરાગમન થ�ું છે…

નવીનતા �ે��સ ઉ�પાદનો �તો�ો તકો                n n n n
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ડેકોરે�ટવ �લો�ર�ગ

છે�લાં થોડાં વષ�માં ટેકનોલો� અને સામ�ીઓના 
�વકાસ સાથે ડકેોરે�ટવ �લો�ર�ગમાં કેટલાંક નવા 
ઉ�પાદનો ���ુત થયા છે. એચ�એચ ઇ��ડયા �ૂડન 
�લો�ર�ગ, લે�મનેટેડ �લો�ર��સ, પીવીસી �લોસ�,
કૃ��મ �લાસ, કાપ�ટ ટાઇ�સ, �વનાઇલ �લોસ� વગેરે 
જવેા આ�ુ�નક �લોર કવ�ર�ગની બહોળ� �વ�વધતા 
���ુત કરશે. 

એચ�એચ ઇ��ડયામાં તમને �ીનલામ (ઇ��ડયા) અને 
�લએ�ડ�ા એસ પી એ (ઇટાલી)માંથી �ૂડન અને 
લે�મનેટેડ �લો�ર�ગ જોવા મળ� શકે છે, એટ�એમ 
એ�ટર�ાઇઝ�સ �વ�વધ આયાતી �ૂડન અને લે�મનેટેડ 
તથા તેની પોતાની �ા�ડ નેમ, �ડઝાઇનસ� �લો�ર�ગ 
અંતગ�ત �લો�ર��સ દશા�વશે. મે�સ ફોર એ�ડ કોઇર 
�ા�ટ કોઇરમાંથી બનેલી ડોર મે�સ દશા�વશે.

કેને�ડયન �પે�શયા�ટ� �વનાઇલ, સપના, સા�હલ, 
ઇલાન, �ફન સફ�સીસ, એચવીટ� ઇ�ટે�રઅસ�, ક�ફટ�  
મે�સ, એલન, એટફ� , એ��ે�સ �ુ�નવસ�, નોવે�ટ� 
પીવીસી, ટફ� , �સ�થે�ટક ટાઇ�સ વગેરે જવેી �સ�થે�ટક 
�લો�ર��સની વેરાઇટ� �દ�શ�ત કરશે. 

વો�સ એ�ડ �વ�ડોઝ (�દવાલો અને બાર�ઓ)

એચ�એચ ઇ��ડયા આ મહ�વ�ૂણ� હોમ �ડકોર 
કેટેગર�માં આગામી સામ�ીઓ, �ડઝાઇનો, ટેકનોલો� 
અને બ�રના �વાહો સમજવા �રટેલસ� અને �વતરકોને 
સ�મ બનાવવા પહેલી વાર �વશેષ �યાન અંતગ�ત વો�ટ 
એ�ડ �વ�ડોઝ લાવી છે, જમેાં માગમાં વષ�દ�ઠ 15થી 
20 ટકાના દરે �ૃ�� જળવાઈ રહ� છે. વો�સ એ�ડ 
�વ�ડોઝમાં પડદાં અને વોલ �ડકોર માટે ફ�ન��શ�ગ 
ફે���સ, �લાઇ�ડ, વોલપેપર, ડકેોરે�ટવ પડદાના રોડ 
તથા વો�સ એ�ડ �વ�ડોઝ માટે �ુશોભનના ઉ�પાદનો 
સામેલ હશે. 

આ �ણ કેટેગર�ઓમાં ઝડપથી વેચાણ થાય છે અને 
એટલે વોલપેપર, પડદા કે �લાઇ�ડમાંથી કોઈ પણ 
એકમાં મોટા ભાગની �ા�ડ કામગીર� ધરાવે છે, જમેાં 
અ�ય બેની સરખામણીમાં વધારે લો�ચ�ગ થયા છે. 
�વએ�ટો, નોવા, � ડ� �ુ�તા, માશ��સ, એસ સી શેઠ, 
ડ�-વોલ, �ુંશી એ�ટર�ાઇઝ, એ��ઝમસ, ��એ�ટવ 
�ડકોર – આ કેટેગર�માં �દ�શ�ત મહ�વ�ૂણ� �ા��સમાં 
સામેલ છે.

એચ�એચ ઇ��ડયા �ારા �ાયો�જત વો�સ એ�ડ 
�વ�ડોઝ પર �વ�શ� થીમ પેવે�લયન પણ હશે, જ ે
�ુલાકાતીઓને આગામી સામ�ીઓ અને �ડઝાઇનના 
�વાહોમાં ઉપયોગી �ણકાર� આપશે. 

ટેબલવેર

ટેબલવેર સેગમે�ટ અગાઉ કરતાં અ�યારે �ડઝાઇન અને 
સામ�ીઓમાં વધારે નવીનતાઓ જુએ છે. �ટેઇ�લેસ 
�ટ�લથી લઈને �સરામ, બોન ચાઇના, �લાસ મેલામાઇન, 
�ૂડ....એચ�એચ ઇ��ડયામાં �દશ�કો �ડનરવેર, સવ�વેર, 
કોકટેલ અને બાર એ�સેસર�ઝ, �લાસવેર, કટલર�, 
સવ�વેર, �લેટસ�, ટેબલ �લનેન, �લેસમે�સ અને ટેબલ 

ડકેોરેશ�સમાં બહોળ� �વ�વધતા ઓફર કરશે.બ�રના 
તમામ સેગમે�ટ – લ�ઝર�, �ી�મયમ, વે��ુ ટૂ માસ માટે 
�વ�વધ �ુણવ�ા અને �ક�મતો પર નો�રટેક, �ુરાલે�સ, 
ડ�કાટુવા, રો�સ, ��ુ�મનાક� , એડબ��ુકે, સં�વ ક�ૂર, 
શે�સ, રાજલ�મી, ડ�સી �સરા�મ�સ, �ુપરવેર, 
જગદ�બા �લાસ, અપાર, �ી એ�ડ સેમ, નેચલયોસ�, 
મે�સ �ેશ �ટેહલેન જવેી �વ�વધ �ા�ડ તેમની લેટે�ટ 
રે�જ �દ�શ�ત કરશે. 

�ટોરેજ એ�ડ �લા��ટ�સ 

ઉપભો�તાઓ �ટોરેજ એ�ડ �લા��ટ�સ કેટેગર�માં 
�ડઝાઇન, કામગીર� અને �વનશૈલીનો સમ�વય ઇ�છે 
છે, જ ે એક વાર ફ�ત �ૂળ�ૂત જ��રયાત ગણાતી 
હતી, જનેા પર �રટેલસ� અને ઉ�પાદકો ઓછુ�  �યાન 
આપતા હતા. માગની પેટન� ઝડપથી �ા�ડડે અને 
�ી�મયમ ઉ�પાદનો તરફ વળ� હોવાથી આ કેટેગર�માં 
�ડઝાઇનો અને સામ�ીઓમાં ઘણી નવીનતા જોવા 
મળશે. 

�દશ�નોમાં �લા��ટક �ટોરેજની ચીજવ��ુઓ, લંચ 
બો�સ, ઇ���ુલેટેડ બોટ�સ, �ટ�લ બોટ�સ, 
કે�સરો�સ, �લા�ક, ઓગ�નાઇઝસ�, લો��� બે�સ, 
ક�ટેઇનસ�, જનરલ �ટોરેજ અને હાઉસવેર ઉ�પાદનો 
સામેલ હશે. નોનોબોટ, ફા�કન, નીયો �લા�ટ, લેવ�ટો 
અને �ટ�લો જવેા �નય�મત �દશ�કો તેમ�ું ન�ું કલે�શન 
�દ�શ�ત કરશે. ઉપરાંત એચ�એચ ઇ��ડયાની આ 
એ�ડશનમાં પહેલી વાર સામેલ થનાર �દશ�કો 
ઉ�પાદનના નવા �વચારોની ���એ �ાહકો માટે સાર� 
ખાતર� ધરાવે છે. �ટોરેજ એ�ડ �લા��ટક કેટેગર�ઓમાં 
પહેલી વાર સામેલ થનાર કેટેલાંક �દશ�કોમાં મોડવેર, 
વી-બો�, ટાઇગર, �ત�તાબેન, હાબ�ર �ે��સ, એ�ો, 
લોફા, બે�સક અને ��ુ�ોન સામેલ છે. 

કૂકવેર એ�ડ �કચન એ�લાય��સસ

એચ�એચ ઇ��ડયામાં પહેલી વાર �દશ�ક તર�કે 
સામેલ થનાર� ઘણી �ા�ડોમાંથી કેટલીક �ુ�ા�પત 
આંતરરા��ય અને ભારતીય �ા��સ �ડઝાઇનો, 
ઉ�પાદનની સંવ�ધ�ત ખા�સયતો અને તમામ �ક�મતોમાં 
સંવ�ધ�ત �ુણવ�ામાં તેમની નવીનતાઓ �દ�શ�ત કરશે. 
�રટેલસ� અને �ાદે�શક �વતરકો માટે આ સેગમે�ટમાં 
અ�ણી ક� પનીઓમાં �નણ�ય લેનાર વ�ર� અ�ધકાર�ઓ 
સાથે સંવાદ કરવાની તક આપશે. �દશ�કો �ુવાન 
ભારતીય ઉપભો�તાઓની �વનશૈલીને અ�ુ�પ 
પયા�વરણને અ�ુકૂળ, ઊ��ની બચત કરતાં અને �વ� 

ભોજનના ઉપકરણો ઓફર કરશે. કૂકવેર એ�ડ �કચન 
એ�લાય��સસમાં નવીનતાઓના પાસાંઓમાં 
પયા�વરણલ�ી અ�ુકૂળતાઓ ઉપરાંત અ�તન 
ટેકનોલો�, ફેશન કલસ�, સલામત સામ�ીઓ, �માટ�  
કામગીર�ઓ અને �ુ�વધાઓ સામેલ હશે. �ા��સ 
સોલર કૂકર, ચમકદાર કલર ધરાવતા ��ડ �ોસેસસ�, 
પોષક ��ોને �ળવતા �ુશસ� અને �વા�ય માટે 
સલામત આવરણો ધરાવતા કૂકવેર ઓફર કરવા 
એકબી�ની �પધા� કરે છે. �ુલાકાતીઓ એચ�એચ 
ઇ��ડયાની ૧૨મી એ�ડશનમાં આ ઉ�પાદનોમાંથી ઘણા 
જોઈ શકશે. 

વ�ડરશેફ, �લેન, આ�ડા, હૉ�ક�સ, �ુ-કૂક, �ુનાઇટેડ 
એકતા, નો�ટા, રો�સ, એમપી, રોકા, �વકાસ, 
રાજલ�મી, �ી એ�ડ સેમ, જગદ�બા જવેી કેટલીક 
અ�ણી �ા��સ કૂકવેર અને �કચન ઉપકરણોની તેમની 
લેટે�ટ રે�જ �દ�શ�ત કરશે. 

હોમ �ડકોરઃ સમયની સાથે પ�રવત�ન 

એક કેટેગર� તર�કે હોમ �ડકોરે સામ�ીઓ, ઉપભો�તા 
પસંદગીઓ અને �વનશૈલીઓમાં સતત પ�રવત�નને 
�વીકારવા�ું ચા�ુ રા�ું છે. આ એચ�એચ ઇ��ડયાની 
આગામી એ�ડશનમાં ફર� એક વાર જોવા મળશે.

ઉપભો�તાઓ ઘરે વધારે સમય પસાર કરતાં હોવાથી 
તેઓ તેમના ઘરોના ડકેોરમાં પ�રવત�ન કર�ને તેમના 
�વંત વાતાવરણને સતત બદલવા ઇ�છે છે – પછ� એ 
તેમના ઘર હોય, તેમની �દવાલો હોય, તેમના �લોર, 
સી�લ�ગ કે ટેબ�સ હોય. હવે આ કેટેગર� તેમના ઘરોને 
ન�ું, �ુંદર, આનંદદાયક અને અસરકારક કામગીર� માટે 
સ�જ રાખવા ઇ�છતાં લોકો માટે શોખ બની ગઈ છે. 
�રટેલસ� �ારા તમામ કેટેગર�ઓમાં હોમ ડકેોરને મોટ� 

નવી તક તર�કે પણ ગણવામાં આવે છે, �ાં 
ચીજવ��ુઓને તેમના �ટોરની �ોફાઇલ ઝડપથી 
બદલવા અને �ાહકને �ે� અ�ુભવ આપવા ઉમેર� 
શકાશે. એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨ ઘણી નવી 
આંતરરા��ય ઉ�પાદન ઓફરને ��ત�બ��બત કરશે. 
હ�તકળાઓથી લઈને આ�ુ�નક �ુશોભનની 
ચીજવ��ુઓ �ુધી કળા�મક ચીજવ��ુઓથી લઈને 
નાની �ૂ�ત�ઓ, એરોમા, મીણબ�ીઓ અને �ે��સ, 
ટેબલ ડકેોરેશનથી લઈને ડકેોરે�ટવ લાઇટ �ુધી....આ 
રે�જ બહોળ� હશે. ડકેોરે�ટવ �લાસવેર, કળા�મક 
ચીજવ��ુઓ, �ૂ�ત�ઓ અને ડકેોરે�ટવ એ�સેસર�ઝની 
અ�ત નવી �ડઝાઇનર રે�જ આઇટ�એ આયો�જત 
ઇટા�લયન નેશનલ પેવે�લયનમાં ઘણા ઇટા�લયન 
�દશ�કો �ારા પહેલી વાર �દ�શ�ત થશે. ઉપરાંત તેઓ 
�ડ�જટલ વોલપેપર, લે�મનેટેડ �લોર કવ�ર��સ, ચેર અને 
હોમ ફ�ન�ચર પણ �દ�શ�ત કરશે. ઘરના મોરચે વેપાર� 
�ાહકો મોરાદાબાદ, �ફરોઝાબાદ, સહરાન�ુર, �ુ��, 
જય�ુર, જોધ�ુર, આ�ા, �દ�હ�, રાંચી, રાજકોટ અને 
સમ� ભારતમાંથી અ�ય કેટલાંક ઉ�પાદન કે��ોમાંથી 
બહોળ� રે�જ જોઈ શકે છે. વળ� કેટલાંક ઉ�પાદકો 
અને આયાતકારો ભારત, ચીન, �ુરોપ, �પાન, 
થાઇલે�ડ, �વયેતનામ વગેરેમાંથી આ�ુ�નક �ુશોભનના 
ઉ�પાદનો, �લો�ર��સ અને સામ�ીઓ �દ�શ�ત કરશે. 

હોમ ટે�સટાઇ�સ  હોમ ફ�ન�ચર  હોમ ડેકોર  �ક�સ હોમ  �ગ��સ। । । ।
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ભારતમાં 4થા સૌથી મોટા ફ�ન�ચર એ�ડ ફ�ન��શ�ગ સ�લાયર 

ઇટાલી�ું ૯ નવા �દશ�કો સાથે �ુનરાગમન
વી �દ�હ�માં ઇટા�લયન �ેડ નક�મશને એચ�એચ ઇ��ડયાની 
૧૨મી એ�ડશનમાં એની 

ભાગદાર� સાથે �ુનરાગમન ક�ુ� છે. 
�ડસે�બર, ૨૦૨૧માં �ારે દ�ુનયા 
કો�વડ-૧૯ મહામાર�ની અસરમાંથી હજુ 
બહાર આવી રહ� હતી, �યારે �ેટર 
નોઇડામાં ૧૦મા એચ�એચ ઇ��ડયામાં 
આંતરરા��ય સહભાગીતા સાથે 
મહામાર� પછ�ની દ�ુનયામાં ઇટાલી �થમ 
દેશ હતો. નવી �દ�હ�માં ઇટા�લયન �ેડ 
એજ�સીના �ેડ ક�મશનર/�ડરે�ટર �ી 
એલે�સા��ો �લબરેટોર�એ ક�ં કે, ુ
“�ડસે�બર, ૨૦૨૧માં અમાર� ભાગીદાર� 
૬ ઇટા�લયન ક� પનીઓના કેટાલોગ 
�ડ��લે �વ�પે હતી, જ ે ૧૮ ચોરસ 
મીટરની જ જ�યા ધરાવે છે. આ વષ� 
અમે ૧૩૭ ચોરસ મીટર �વ�તારને 
આવર� લીધો છે, જ ે ૯ ઇટા�લયન 
ક� પનીઓમાંથી ભાગીદાર� સાથે 
ઇટા�લયન પેવે�લયન ધરાવે છે. એટલે 
અમે અમાર� ભાગીદાર� અને સં�ૂણ� 
ભારતીય બ�રના સંબંધમાં અ�ત 
આશાવાદ� છ�એ.”

મોટા ભાગની �દશ�ક ઇટા�લયન 
ક� પનીઓ માટે આ ભારતમાં તેમનો �થમ 
અ�ુભવ હશે અને તેઓ ભારતીય 
બ�રને લઈને અ�ત આશાવાદ� છે. 
તેમની �થમ ભાગીદાર� માટે તેઓ 

ભારતીય આયાતકારો/�વતરકો, �રટેલસ�, 
ઇ�ટે�રઅર �ડઝાઇનરો અને આ�ક�ટે�ટ 
તથા સંભ�વત �વસા�યક ભાગીદારો 
સાથે સંચાર શ� કરવાની ઇ�છા ધરાવે 
છે, જઓે ભારતીય બ�રમાં તેમને ટેકો 
આપી શકે છે. 

ભારત-ઇટા�લયન �વસા�યક 
ભાગીદાર�ઓ માટે તકો 

આપણે જ ે�ુગમાં �વી ર�ાં છ�એ તેની 
સાથે અને તેમની સતત બદલાતી 
�ડઝાઇનો સાથે તાલમેળ �ળવવા માટે 
ઇટા�લયન ક� પનીઓ સંશોધન અને 
નવીનતા માટે �ણીતી છે, જ ે
અ�યા�ુ�નક ટેકનોલો�કલ ���યાઓ 
�ારા �ૂણ� થાય છે. “મેડ ઇન ઇટાલી” 
�ુંદરતા, �ુણવ�ા, આકષ�કતા અને 
કાર�ગર�નો પયા�ય છે, જનેે �વાસી 

ભારતીય �ાહકો ખર�દવા ઇ�છે છે. 
ઇટા�લયન ક� પનીઓ �ડઝાઇનમાં તેમની 
કુશળતા સાથે તેમના ભારતીય 
ભાગીદારોને ભારતીય �ાહકોની આ 
જ��રયાતો �ૂર� કર� શકશે. એટલે 
ભારતીય �ુનઃ�વ�ેતાઓ અને ઇટા�લયન 
ઉ�પાદકો માટે ઘણી સામા�ય તકો છે.

ઘણા વષ�થી ઇટાલી ફ�ન�ચર એ�ડ 
ફ�ન��શ��સ માટે ભારતનો ચોથો સૌથી 
મોટો સ�લાયર દેશ છે. ���ુઆર�થી 
ઓગ�ટ, ૨૦૨૨ �ુધીના ગાળા માટે 
ભારતે € 46.5 �મ�લયનના �ૂ�ય�ું 
ફ�ન�ચર આયાત ક�ુ� છે, જમેાં અગાઉના 
વષ�ના સમાન ગાળાની સરખામણીમાં 
૨૪.૭ ટકાનો વધારો થયો છે.

મહામાર� વ�ચે પણ ભારત દ�ુનયામાં 
સૌથી વ�ુ મજ�ૂત અને સૌથી વ�ુ 
ઝડપથી �ૃ�� કરતા અથ�તં�ો પૈક��ું એક 
ર�ં છે અને ઇટા�લયન ક� પનીઓ આ ુ
હક�કતથી વાકેફ છે. વૈ��ક �ુરવઠાની 
સાંકળોમાં અ�ન��તતાઓ સાથે ઇટાલી 
એની ટેકનોલો� કુશળતા સાથે હ�મેશા 
ભારત સરકાર અને ઉ�ોગને ભારતને 
ઉ�પાદનકે�� બનાવવાના એના �વઝનને 
સાકાર કરવા હ�મેશા ટેકો આપે છે, ખાસ 
કર�ને દ�ુનયા વૈ��ક �ુરવઠાની 
સાંકળોમાં પ�રવત�ન કરવા આ�ુર
છે �યારે. 

આઇટ�એ અને એની �ૂ�મકા

ઇટા�લયન �ેડ એજ�સી સરકાર� સં�ા 
છે, જ ે �વદેશમાં ઇટા�લયન ક� પનીઓના 
�વસા�યક �વકાસને ટેકો આપે છે અને 
તેમના આંતરરા��યકરણમાં મદદ�પ 
થાય છે.

�ો�સા�હત અને આ�ુ�નક સં�ા તથા 
૬૫ દેશોમાં ૭૯ �વદેશી ઓ�ફસોના 
બહોળા નેટવક�  સાથે આઇટ�એ 
ઇટાલીના નાનાં અને મ�યમ કદના 
�વસાયોને મા�હતી, સહાય, સલાહ, 
�ો�સાહન અને તાલીમ �દાન કરે છે. 
અ�ત આ�ુ�નક મ��ટ-ચેનલ �મોશન 
અને ક��ુ�નકેશન સાધનોનો ઉપયોગ 
કર�ને આ દ�ુનયામાં મેડ ઇન ઇટાલીની 
ઉ�કૃ�તા પર ભાર �ૂકવા�ું કામ કરે છે.

એટલે એચ�એચ ૨૦૨૨માં નેશનલ 
પેવે�લયન ધરાવીને પોતાની વત�માન 
ભાગીદાર� �ારા એનો ઇરાદો 'મેડ ઇન 
ઇટાલી' તર�કે ��સ� એની બહોળ� 
રે�જ ભારતીય બ�રમાં રજૂ
કરવાનો છે. 

ઇટા�લયન નેશનલ પેવે�લયનમાં 
સહભાગી ઇટા�લયન ક� પનીઓ છે 
(ઉ�લેખ કરેલી નીચેની ક� પનીઓના 
ઉ�પાદનની ઇમેજ �ૂકો):

એ કાસા કે એસ એ એસ �ુનેલ એસ આર એલ �ે�ઝયોસી દા'ટોર

સેસર ફેરાર� �ૂપ

�ાસી �પય�ે એસઆરએલ

�લ એ�ડ �ા એસપીએ

લીમ એસઆરએલ

સેવન સેડ� �ર�ોડ�શ�સ એસઆરએલ

�ટે�સ એસઆરએલ

ઝેને�� �ુરાનો એસઆરએલ

�ેડ ક�મશનર / �ડરે�ટર,

ઇટા�લયન �ેડ એજ�સી –

નવી �દ�હ�  કોઓ�ડ�નેટર – ભારત,

બાં�લાદેશ, �ીલંકા

એલે�સા��ો �લબરેટોર�

હાઉસવેર    �ટોરેજ    ટેબલવેર    કૂકવેર    �કચન એ�લાય��સસ। । । ।

બેડ એ�ડ બાથ  વોલપેપર  �લાઇ��સ  એ�રયા ર�સ  ડેકોરે�ટવ �લો�ર�ગ। । । ।



4

www.hghindia.com

�વ�ઝટર �ોફાઇલ 

મ� ભારતમાંથી ૫૦૦થી સવધારે શહેરો અને નગરોમાંથી 
હ�રો �ૂવ�ન�ધણીઓ 

એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨, ઓટોમન/ 
�વ�ટર એ�ડશનની �ુલાકાત લેનાર 
�રટેલસ� અને વેપાર� �ાહકો વ�ચે �ચો 
રસ દશા�વે છે, જ�ંુે આયોજન ૧૩થી 
૧૬ �ડસે�બર �ુધી બો�બે એ��ઝ�બશન 
સે�ટર, ગોરેગાંવ �ૂવ�, �ુંબઈમાં થઈ ર�ં ુ
છે. આ �ુલાકાતીઓમાં �રટેલસ�, 
�વતરકો, આયાતકારો, �નકાસકારો, 
હોલસેલસ�, એજ�ટ, લાજ�  ફોમ�ટ �ટોસ�, 
સં�ાગત �ાહકો, આ�ક�ટે��સ, 
ઇ�ટે�રઅર �ડઝાઇનસ� અને 
આંતરરા��ય �ાહકો સામેલ છે. ૯૦ 
ટકા �ુલાકાતીઓ તેમની ક� પનીઓમાં 
ખર�દ� અને �વસાય માટે વ�ર� 
�નણ�યકતા�ઓ છે. તેમનો ઉ�ેશ 
તહેવારની આગામી �સઝન માટે ખર�દ� 
કરવાનો, નવીન ઉ�પાદનો શોધવાનો, 
નવા �વસા�યક �વચારો મેળવવાનો 
અને ૨૦૨૨/૨૩ માટે આગામી ફેશન 
�વાહો ઓળખવાનો તથા બ�ર અને 
ઉ�ોગની �દશાઓમાં ઉપયોગી 
�ણકાર�ઓ મેળવવાનો છે, જ ે તેમને 
તેમના �વસાયને વધારવા તેમની 
યોજનાઓ બનાવવામાં મદદ�પ થશે. 
એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨ તેમના 
�નય�મત સ�લાયસ�ને મળવાની અને નવા 
�તો�ો સાથે જોડાવાની સારામાં સાર� 
તક પણ �ૂર� પાડશે.

ચા�ુ વષ� �ુલાકાતીની ન�ધણીઓ 
ભારતના તમામ રા�ો અને કે��શા�સત 
�દેશોમાંથી થઈ છે. �દ�હ�, �ુંબઈ, 
બ�ગા�ુ�, ચે�ાઈ, કોલકાતા જવેા મે�ો 
અને મહાનગરો ઉપરાંત અમદાવાદ, 
હૈદરાબાદ, �ૂણે, નાગ�ુર, �ુ�ધયાણા, 
જય�ુર, ચંદ�ગઢ અને ઇ�દોરમાંથી 
ન�ધણી થઈ છે. તમામ રા�ોની 
રાજધાનીઓ તથા �ટઅર ૨ અને ૩ 
શહેરો અને નગરોમાંથી મોટ� સં�ામાં 
�રટેલસ� ન�ધણી કર� છે, જ ે �પ�પણે 
ભારતીય હોમ �ોડ��સની વધતી 
પહ�ચને અને સમ� દેશમાં એચ�એચ 
ઇ��ડયામાં �ુલાકાતીઓના વધારે 
�વાહને ��ત�બ��બત કરે છે. 

૨૪ દેશોમાંથી ૨૦૦થી વધારે આંતર-
રા��ય �ુલાકાતીઓએ પણ ન�ધણી 
કર� છે, જ ે �ુ��વે �વકાસશીલ 
દેશોમાંથી છે, જનેાથી એચ�એચ 
ઇ��ડયા એના �દશ�કો માટે �નકાસ 
બ�રની સાર� તક બની ગ�ું છે. 

એચ�એચ ઇ��ડયા 2022 

�ુલાકાતીઓ માટે સમય

13મી જુલાઈ : સવારે 09.00 – સાંજના 06.30 

14મી જુલાઈ : સવારે 09.00 – સાંજના 06.30 

15મી જુલાઈ : સવારે 09.00 – સાંજના 06.30 

16મી જુલાઈ : સવારે 09.00 – સાંજના 05.00

વેપાર� �ુલાકાતીઓ!
૫ �ડસે�બર, ૨૦૨૨ �ુધી ઓનલાઇન ન�ધણી કરાવે

અ�યારે ��માં �ૂવ�ન�ધણી કરાવો અને  ની એ��� ફ� બચાવો�. ૧,૦૦૦/-
એચ�એચ ઇ��ડયા 2022 13થી 16 �ડસે�બર, 2022 �ુધી ને�કો, �ુંબઈમાં યો�ઈ ર�ો છે.

500થી વધારે �ા�ડ અને ઉ�પાદકોના નવીન અને ઉ�ચ-�ુણવ�ા�ુ�ત ઉ�પાદનો પર એક નજર નાંખો… 2022/23 માટે
અંદા�જત ફેશન અને �વનશૈલી �વાહોથી �ે�રત. તમારા �પધ�કો કરે એ અગાઉ તમે ખર�દ� કરો. 

�ૂવ�ન�ધણી કરાવનાર તમામ �ુલાકાતીઓએ એચ�એચ ઇ��ડયા 2022માં �ી-ર�જ�ટડ�  �વ�ઝટસ� ડ�ેક પર જ�ું પડશે અને તેમનો �ુઆર કોડ �કેન કરાવીને કે 
એચ�એચ ઇ��ડયા ટ�મ પાસેથી એસએમએસ અને ઇમેલ �ારા �ા�ત રેફર�સ નંબર એ�ટર કર�ને �નઃ�ુ�ક ધોરણે તેમ�ું એ��� કાડ�  ���ટ કરાવ�ું પડશે.

�ૂવ�ન�ધણી �વના �ળ પર આવનાર તમામ �ુલાકાતીઓને �ુલાકાતીદ�ઠ �. 1,000/-ની �પોટ �વ�ઝટર ર�જ��ેશન ફ� �ુકવવી પડશે, જ ેરોકડ, �ે�ડટ કાડ� , 
ડ�ેબટ કાડ�  કે પેટ�એમ �ારા �ુકવી શકાશે. 

હોમ ટે�સટાઇ�સ ફ�ન��શ�ગ ફે���સ, કટ�ઇ�સ એ�ડ �લાઇ��સ, બેડ �લનેન, ડકેોરે�ટવ મેડ-અ�સ, મે�ે�સીસ એ�ડ �પલો, કાપ�ટ, બાથ �લનેન, ટેબલ એ�ડ �કચન 

�લનેન. હોમ �ડકોર સી�લ�ગ વો�સ, �વ�ડોઝ, �લોર કવ�ર��સ, ટેબલ ટો�સ, ડકેોરે�ટવ એ�સેસર�ઝ, લાઇફ�ટાઇ�સ. હોમ ફ�ન�ચર કોફ� ટેબ�સ, મેગે�ઝન રે�સ, 

વોલ સેપરેટસ�, બીન બે�સ, �સ�ગલ ચેસ�, રે�સ એ�ડ �ોલીઝ, એ�સ�ટ ફ�ન�ચર, સોફા, બેડ સેટ, અલમાર�, બેબી એ�ડ �ક�સ ફ�ન�ચર, આઉટડોર ફ�ન�ચર. �ગ�ટ 

કોપ�રેટ, પસ�નલ એ�ડ ફે��ટવ. હાઉસવેર �કચન એ�લાય��સસ, �કચનવેર, કૂકવેર, ટેબલવેર, બાથ�મ, મેઇ�ટેન�સ, �લી�ન�ગ, �ટોરેજ, આઉટડોર. સ�વ�સીસ.
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�નય�મત �ુલાકાતી માટે ઓનલાઇન �વ�ઝટર ર�જ��ેશન સાથે

�� એ��� માટે �વ�વધ �ટેપઃ

૧. www.hghindia.com પર હોમ પેજ કે �વ�ઝટસ� મે�ુ પર “�વ�ઝટર ર�જ��ેશન” 

પર ��લક કરો. 

૨. તમારો ર�જ�ટડ�  મોબાઇલ નંબર કે ઇમેલ આઇડ� એ�ટર કરો.

૩. સે�ડ ઓટ�પી પર ��લક કરો

૪. તમારા ર�જ�ટડ�  મોબાઇલ નંબર કે ઇમેલ આઇડ� પર �ા�ત ઓટ�પી એ�ટર કરો

૫. તમા�� �ી-�ફ�ડ ફોમ� �ુલશે. ફોમ�માં �વગત ચકાસો (નામ, સરના�ું, ટેલીફોન, મોબાઇલ 

નંબર અને ઇમેલ આઇડ�)

૬. ઓનલાઇન �વ�ઝટર ર�જ��ેશન ફોમ� �ૂ�� ભરો

૭. ઇમેલ અને એસએમએસ મારફતે તમારો �વ�ઝટર ર�જ��ેશન નંબર અને �ુઆર કોડ 

મેળવો, જ ેતમારા ર�જ��ેશનની �ુ�� કરશે

૮. �ેડ શોમાં તમારો ર�જ��ેશન નંબર કે �ુઆર કોડ તમારા મોબાઇલ પર કે ���ટ ફોમ�ટમાં 

લઈ �વ

૯. તમાર� બેજ ���ટ કરાવવા એચ�એચ ઇ��ડયા 2022ના હોલ 1 અને હોલ 3 પર �ી-

ર�જ�ટડ�  �વ�ઝટસ� ડ�ેક પર તમારો ર�જ��ેશન નંબર રજૂ કરો અથવા તમારો �ુઆર 

કોડ �કેન કરો.

આ ફાયદાઓનો લાભ લેવા અને �પોટ ર�જ��ેશન ફ� બચાવવા તમારે 5 �ડસે�બર, 2022 અગાઉ ઓનલાઇન ન�ધણી અમાર� વેબસાઇટ www.hghindia.com કરાવવી પડશે. 

ન�ધણી કરાવેલા �ુલાકાતી માટે �નઃ�ુ�ક માગ�દ�શ�કાઓ

· �નઃ�ુ�ક �વેશ માટે ઓનલાઇન �વ�ઝટર ર�જ��ેશન ફર�જયાત છે. ઓનલાઇન ન�ધણી ન કરાવેલી હોય તેવા તમામ �ુલાકાતીઓને �ેડ શૉમાં 

�વેશ માટે �. ૧,૦૦૦/-ની �પોટ ર�જ��ેશન ફ� �ુકવવી પડશે.

· �દશ�કો કે આયોજક પાસેથી �ા�ત કોઈ પણ ઇ��વટેશન કાડ�  �ેડ શૉના �ળ પર �� �પોટ ર�જ��ેશન માટે તમને અ�ધકાર આપ�ું નથી.

· ઓનલાઇન �વ�ઝટર ન�ધણી માટે છે�લી તાર�ખઃ ૫ �ડસે�બર, ૨૦૨૨

�વ�શ� ફાયદા મેળવો
 એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨માં મફત �વેશ.
 �ૂવ�ન�ધણી કરાવતા �ુલાકાતી તર�કે �ળ પર તમાર� બેજ મેળવવામાં સમય બચાવો. તમે તમાર� ઓનલાઇન ન�ધણી પછ� તમને મોકલવામાં 

આવેલા ન�ધણી �ૂવ�ના �ુઆર કોડ સાથે તમાર� બેજ સીધી ���ટ કર� શકો.
 એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨ કેટાલોગની એક �� કોપી.
 એચ�એચ ઇ��ડયાની �ૂરક હોટ લો�જ, ��ટ લો�જ, ��ટ �પા લો�જ, �વ�ઝટસ� લો�જ, શટલ બસ સ�વ�સ અને બોનાફાઇડ �વ�ઝટસ� માટે અ�ય 

�ુ�વધાઓનો ઉપયોગ. 

મહ�વ�ૂણ� ન�ધ
૧. એ��� બેજ એચ�એચ ઇ��ડયામાં �� એ��� માટે તમારો અંગત અ�ધકાર છે તથા સં�ૂણ�પણે હ�તાંત�રત 

ન કર� શકાય એવો છે
૨. જો તમે અગાઉના વષ�માં એચ�એચ ઇ��ડયાના ર�જ�ટડ�  �ુલાકાતી છો, તો આયોજકો પાસેથી તમારો 

રેફર�સ નંબર મેળવો અને એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨ માટે તમા�� ઓનલાઇન ર�જ��ેશન કરાવવા �ર��ૂ 
કરવા માટે એનો ઉપયોગ કરો

૩. એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨માં �� એ��� માટે, અગાઉના તમામ �ુલાકાતીઓ �ારા ર�જ��ેશન�ું �ર��ૂઅલ 
ફર�જયાત છે. જો �ર��ૂ ન કરાવી હોય, તો �પોટ ર�જ��ેશન ફ� �. ૧,૦૦૦/- �ુકવવી પડશે

૪. એચ�એચ ઇ��ડયા સં�ૂણ�પણે �ેડ શૉ છે. એટલે ઉપભો�તાઓને �વેશ આપવામાં આવતો નથી. �રટેલ 
ખર�દ�ની મંજૂર� નથી. જો તમે �રટેલ ખર�દ� કરતાં જણાશો, તો તમે �ુલાકાતી તર�કે ગેરલાયક ઠર� શકો 
છો

૫. ૧૫ વષ�થી ઓછ� વય ધરાવતા બાળકોને �વેશ નહ� મળે.
૬. આયોજકો કોઈ પણ �ુલાકાતીને �વેશ આપવાનો ઇનકાર કરવાનો અ�ધકાર ધરાવે છે, જ ે તેમના 

�વવેકા�ધન છે

વધારે સહાય અને ��ો માટે કૃપા કર�ને સંપક�  કરો

�ી અમર શમા�: +91 99 676 00286 / �ી એલકા અ�સાર�: +91 99 301 72973  ઇમેલ: visitors@hghindia.com

ર�જ��ેશન માટે: www.hghindia.com �ુંબઈ: ટેલીફોન. +91 (22) 2421 4111, �દ�હ�: ટેલીફોન. +91 (11) 2571 4111   ઇમેલ: visitors@hghindia.com

નવા �ુલાકાતી માટે ઓનલાઇન �વ�ઝટર ર�જ��ેશન સાથે

�� એ��� માટે �ટેપ:

૧.  પર હોમ પેજ કે �વ�ઝટસ� મે�ુ પર “�વ�ઝટર ર�જ��ેશન” www.hghindia.com

પર ��લક કરો. 

૨. તમારો ર�જ�ટડ�  મોબાઇલ નંબર કે ઇમેલ આઇડ� એ�ટર કરો તથા સે�ડ ઓટ�પી પર 

��લક કરો

૩. અહ� નવા �વ�ઝટર તર�કે ��લક કરો

૪. તમારો મોબાઇલ નંબર કે ઇમેલ આઇડ� એ�ટર કરો તથા સે�ડ ઓટ�પી પર ��લક કરો

૫. તમારા ર�જ�ટડ�  મોબાઇલ નંબર કે ઇમેલ આઇડ� પર �ા�ત ઓટ�પી એ�ટર કરો

૬. ઓનલાઇન �વ�ઝટર ર�જ��ેશન ફોમ� �ૂ�� ભરો

૭. ઇમેલ અને એસએમએસ મારફતે તમારો �વ�ઝટર ર�જ��ેશન નંબર અને �ુઆર કોડ 

મેળવો, જ ેતમારા ર�જ��ેશનની �ુ�� કરશે

૮. �ેડ શોમાં તમારો ર�જ��ેશન નંબર કે �ુઆર કોડ તમારા મોબાઇલ પર કે ���ટ ફોમ�ટમાં 

લઈ �વ

૯.  તમાર� બેજ ���ટ કરાવવા એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨ના હોલ ૧ અને હોલ ૩ પર �ી-

ર�જ�ટડ�  �વ�ઝટસ� ડ�ેક પર તમારો ર�જ��ેશન નંબર રજૂ કરો અથવા તમારો �ુઆર 

કોડ �કેન કરો.

ફેશન �ે��સ  માક�ટ �ે��સ  સો�સ�ગ  �વસા�યક તકો । । ।


