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�નકાસકારો આંતરરા��ય કલે�શ�સ ઓફર કરશે
રતીય �ાહકો તેમની ખર�દ�માં હોમ ભાટે�સટાઇ�સના તમામ સેગમે�ટમાં 
�ે� �ુણવ�ા, આંતરરા��ય ર�ગો 

અને �ડઝાઇનો તથા સારામાં સાર� કામગીર� માટેની 
માગ કર� ર�ાં હોવાથી �રટેલસ�ને �ાહકની આ 
બદલાતી જ��રયાત �ૂણ� કરવાની જ�ર છે.

દાયકાથી ૩૦૦ �ુ�ા�પત �નકાસ �ૃહોએ એચ�એચ 
ઇ��ડયા �ારા ભારતીય �ા�નક બ�રમાં સફળતા�ૂવ�ક 
�વેશ કય� છે. અ�યારે તેઓ પોતાની �ા��સ ધરાવે છે, 
જ ેભારતીય �રટેલસ� અને �ાહકો વ�ચે �ુ�ા�પત અને 
�ણીતી છે.

એચ�એચ ઇ��ડયા બેડ શીટ, ટોવેલ, �ુએટ, ક�ફટ�ર, 
ડકેોરે�ટવ બે�ડ�ગ, ��વ�ટ, સમર �લે�કેટ, પડદાં, �ો, 
કુશન કવર, ટેબલ એ�ડ �કચન �લનેન, બાથ મેટ એ�ડ 
રગ, એ�રયા રગ, દર�, ડોર મેટ અને �વ�વધ �કારની 
�ુશોભન સામ�ીઓના અ�ણી ભારતીય �નકાસકારો 
�ારા ઓફર થતી આંતરરા��ય હોમ ટે�સટાઇલ 
ઉ�પાદનોની બહોળ� રે�જ �દ�શ�ત કરશે.

આગામી એ�ડશનમાં આ �નકાસકારો �ારા �દ�શ�ત 
કેટલીક હોમ ટે�સટાઇ�સ �ા��સમાં સામેલ છે – 
મા�પર, ��ુ�ચ, માઇ�ો કોટન, કે � ડ�ેનમ, ડો�ટર 
ટોવે�સ, બોનહેર, પેનો, �લબટ�, કાલીન, બાલ�વ�, 
ગૉ�વ�સ. �ુક�ની માઇ�ોફાઇબસ� જવેી આંતરરા��ય 
�ા��સ પણ �દશ�ન કર� રહ� છે.

ઘણા �પે�યલાઇઝ �ૂપ�ું �દશ�ન
ટલાંક રા��ય અને આંતરરા��ય �ૂપની સહભાગીઓ�ું આયોજન અ�ણી કેઆંતરરા��ય અને ભારતીય વેપાર સંવધ�ન સં�ાઓએ ક�ુ� છે, જનેાથી 

ભારતીય �રટેલસ�, �વતરકો, ઇ�ટે�રઅર �ડઝાઇનરો અને સં�ાગત �ાહકો માટે 

ખર�દ�ની મોટ� તકો ઊભી થઈ છે. એચ�એચ ઇ��ડયા વણખેડાયેલી રચના�મકતા, 

ઉ�પાદન નવીનતા, હોમ ટે�સટાઇ�સ, હોમ ડકેોર, હાઉસવેર, હોમ ફ�ન�ચર અને 

�ગ��સમાં �ડઝાઇનરો અને કાર�ગરો સાથે �ાહકોને એક વાર ફર� જોડશે.

ઇટા�લયન નેશનલ પેવે�લયન�ું ��ત�ન�ધ�વ કરતી ઇટા�લયન �ેડ એજ�સી હોમ 

ફ�ન�ચર, ડકેોરે�ટવ �લાસવેર, પોસ��લન અને આટ�ફે��સ, ડકેોરે�ટવ એ�સેસર�ઝ, વોલ 

ડકેોર, �ૂડન �લો�ર�ગ અને ઇ�ટે�રઅર �ડઝાઇનની �વભાવનાઓ જવેી તમામ 

કેટેગર�ઓમાં 10 �ુ�ા�પત �ડઝાઇનરો અને ઉ�પાદકો લાવી છે. 

હ�તકળાઓ માટે �નકાસ સંવધ�ન પ�રષદ (ઇપીસીએચ) �દ�હ�, મોરાદાબાદ, આ�ા, 

સહરાન�ુર, �ુ��, જોધ�ુર અને જય�ુર જવેા કે��ોમાંથી 20 �દશ�કોનાં જૂથ�ું 

આયોજન ધરાવે છે, જમેાંથી ઘણા એચ�એચ ઇ��ડયા ખાતે પહેલી વાર �દશ�કો 

હશે. ટેકનોલો� અને સંશોધન માટે ઉ�ર �ૂવ� કે�� (એનઇસીટ�એઆર) બા��ૂ, કેન, 

�ૂડ, �સ�ક, કુદરતી મણકાં અને ર�નો જવેી સામ�ીઓમાં �ૂવ�તર ભારતમાંથી 

હ�તકળાઓના �વ�વધ �વક�પો �દ�શ�ત કરશે. નેશનલ �ડઝાઇન સે�ટર, �દ�હ�, 

સમ� ભારતમાંથી ભારતીય કાર�ગરો �ારા �વ�વધ કળાઓની આ�ુ�નક �વીકાય�તા 

સાથે જોડશે. ઇ��ડયન ઇ���ટ�ૂટ ઓફ કાપ�ટ ટેકનોલો� ભદોહ�, વારાણસી, આ�ા 

અને જય�ુર જવેા કે��ોમાંથી હાથથી બનેલી �વ�શ� �જમના ઉ�પાદકોને 

આવકારશે. નેશનલ હે�ડ�ૂમ ડવેલપમે�ટ કોપ�રેશન (એનએચડ�સી) દેશના �વ�વધ 

�વ�તારોમાંથી ઓશીકાના કવર, પડદાં, ટેબલ અને �કચન �લનેન જવેા હાથથી વણેલા 

હોમ ટે�સટાઇલ ઉ�પાદનોના વણકરો અને ઉ�પાદકોને ટેકો આપશે. 

ઇપીસીએચએ એચ�એચ ઇ��ડયાના �ક�સ હોમ સે�શનમાં પહેલી વાર હાથથી 

બનેલા રમકડાંઓના �દશ�ન�ું પણ આયોજન ક�ુ� છે. 

આ ઉપરાંત આસાદ�પ ફ�ન��શ��સ, એલીગ�ટ વીવસ�, 
દેવતારા, લકાસા, �ભ�ુ ફે���સ, મા�વ�ન લેધર, હોમ 
ફે���સ, વાલમ હોમ, લાભમ, કો�ટ�ના અને હોમ �ટોર� 
વગેરે જવેી �નય�મત �ા�નક �ા��સ પણ બેડશીટ, 
ટોવેલ, ડકેોરે�ટવ મેડ-અ�સ, ફ�ન��શ�ગ ફે��ક, પડદાં 
અને �વ�વધ હોમ ટે�સટાઇ�સમાં તેમના નવા કલે�શ�સ 
પણ ���ુત કરશે.

એ જ ર�તે હ�તકળાઓ, �ુશોભનની સામ�ીઓ, હોમ 
ફ�ન�ચર, મે�ે�સીસ, �પલો, ર�સ એ�ડ કાપ��સ, 
�ટેઇ�લેસ �ટ�લ હાઉસવેર, �કચનવેર અને કૂકવેર, 
�લા��ટક અને જનરલ હાઉસવેર, ટેબલવેર અને અ�ય 
હોમ ઉ�પાદનોના ઘણા �નકાસકારો પણ ભારતીય 
ઉપભો�તાઓ�ું �યાન ખ�ચે છે, કારણ કે તેઓ દેશની 

અંદર વધારે મોટ� અને વધારે નફાકારક �વસા�યક તકો 
જુએ છે. આ �નકાસકારો અને ભારતીય �રટેલસ� એમ 
બંને માટે લાભદાયક ��ત બનશે, જઓે વૈ��ક 
ઉ�પાદનો અને �ડઝાઇનો માટે આયાત પર જ તેમની 
�નભ�રતા ઘટાડવા સ�મ બની શકે છે. 

એચ�એચ ઇ��ડયા હોમ ટે�સટાઇ�સ, હોમ ડકેોર, 
હોમ ફ�ન�ચર, હાઉસવેર એ�ડ �ગ��સ�ન સં�ૂણ� રે�જ 
માટે �ા�નક બ�રમાં �ૃ��ને �ુ�વધા આપવા સ�જ 
છે. ૨૫,૦૦૦થી વધારે �રટેલસ� �ૂવ�ન�ધણી કરાવવાની 
સાથે ૧૩ �ડસે�બરથી ૧૬ �ડસે�બર, ૨૦૨૨ �ુધી
ચાલ �દવસનો આ �ેડ શૉ આગામી ���ંગ / સમર 
૨૦૨૩ �રટેલ �સઝન માટે �ુંબઈમાં �વસા�યક 
કામગીર� લાવશે. 
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એચ�એચ ઇ��ડયામાં ફોકસ
એચ�એચ ઇ��ડયા ભારતીય બ�રમાં �ચી સંભ�વતતા સાથે �વસા�યક �ૃ�� અને ચો�સ કેટેગર�ઓમાં �ુ�વધાકાર અને �ેરકબળ 

તર�કે હ�મેશા કામ કરે છે. �દશ�કો અને વેપાર� �ાહકો એમ બંનેને આ લાભ મળે એ માટે �યાસોને ચા�ુ રાખીને એચ�એચ ઇ��ડયાની 

12મી એ�ડશન એક વાર ફર� બહોળ� વણખેડાયેલી �વસા�યક સંભ�વતતા ધરાવતી કેટલીક ચો�સ કેટેગર�ઓ પર ફર� એક વાર 

�યાન આપે છે. આ કેટેગર�ઓ છે – વ�ડ�  ઓફ �લીપ, હોમ ફ�ન�ચર, �માટ�  �કચન, વોલ એ�ડ �વ�ડોઝ અને �ક�સ હોમ. 

વ�ડ�  ઓફ �લીપ

એ
ચ�એચ ઇ��ડયાની છે�લી બે 

એ�ડશનમાં વ�ડ�  ઓફ �લીપ 

પેવે�લયનની પહેલએ  �ુલાકાતીઓ પર 

ન�ધપા� અસર કર� છે. આ પેવે�લયને �લીપ 

ઉ�ોગમાં નવા �વાહો અને નવીનતાઓ જોવાની 

તક આપવાના �વાહ તર�કે �શંસા મેળવી છે. 

�લીપવેલ, કલ�-ઓન, ���ંગ�ફટ, સે��ુઅર�, સેટા�, �સમો, ���ંગ એર, �લીપમે�સ, 

�રપોઝ, �લ�ા જવેી અ�ણી �ા��સે એચ�એચ ઇ��ડયાની આગામી ૧૨મી એ�ડશનમાં 

વ�ડ�  ઓફ �લીપને ટેકો ચા�ુ રા�ો છે. �ી� વષ� વ�ડ�  ઓફ �લીપ �ુલાકાતીઓને 

ટેકનોલો�-સંચા�લત નવીનતાઓમાં ઉપયોગી �ણકાર� આપશે, જ ે�વ� �ઘ લેવાની 

લા��ણકતા ધરાવે છે. ઉપરાંત કો�ફ�, અમોરા આરડ�પી ફોમ, ફેમસ ફોમ જવેી કેટલીક 

આગામી �ા��સ અને ઉ�પાદકો તેમની પોતાની USPs સાથે રજૂ થશે.

એચ�એચ ઇ��ડયા અને ઇ��ડયન �લીફ �ોડ��સ ફેડરેશન (આઇએસપીએફ) �ારા 

સં�ુ�ત પહેલ વ�ડ�  ઓફ �લીપ �ુલાકાતીઓને તમામ કેટેગર�ઓમાં �લીપ ઉ�પાદનોમાં 

નવીનતા અને ટેકનોલો�કલ �વાહો સમજવામાં મદદ�પ થશે.

સાર� �ઘ સારાં �વા�ય તરફ દોર� �ય છે – આ સાવ���ક �વીકાય� હક�કત છે. 

એચ�એચ ઇ��ડયામાં વ�ડ�  ઓફ પેવે�લયન �રટેલસ� અને ચેનલ પાટ�નસ�ને મે�ે�સીસ, 

�પલો, �લે�કેટ અને ક�ફટ�સ� જવેા �લીપ ઉ�પાદનોમાં નવીનતાઓ પર ઉપયોગી મા�હતી 

આપશે. આ �ુ� �લીપ ઉ�પાદનોની સાર� �ુણવ�ા ઉપરાંત �ા��સ અને ઉ�પાદકો 

મે�ે�સીસ �ોટે�ટસ�, �લી�પ�ગ બે�સ, �લી�પ�ગ પો�સ, �લી�પ�ગ ગેજ�ેસ અને યો�ય 

સંગીત, લાઇટ, �મ�ું તાપમાન, ર�ગો, એરોમા અને �ે�ે�સીસ, એર �યો�રફાયસ� વગેરે જવેા 

ઉ�પાદનો�ું મહ�વ રજૂ થશે, જ ેસાર� અને �ુણવ�ા�ુ�ત �ઘ �ુ�ન��ત કરે છે.

એચ�એચ ઇ��ડયા ખાતે વ�ડ�  ઓફ �લીપ પેવે�લયન �રટેલસ� અને વેપાર� 

�ુલાકાતીઓને �લીપ ઉ�પાદનોમાં આગામી �વાહો �વશે �ણકાર� આપશે તથા તેમને 

���તગત જ��રયાતો માટે �ે� ર�તે અ�ુકૂળ �લી�પ�ગ સમાધાનો પર ઉપભો�તાઓને 

યો�ય મા�હતી �દાન કરવા તૈયાર કરશે.

વ�ડ�  ઓફ �લીપ પેવે�લયનમાં �ન�ણાતો સાર� �ુણવ�ા�ુ�ત �ઘ અને સા�� �વા�ય, 

�ઘ સાથે �વ�છતા, �ુ�વધા, તણાવના �તરમાં ઘટાડો અને ઉ�પાદકતા સાથે એની 

���ુતતા પર સંશોધનના તારણો રજૂ કરશે. અ�યારે ઉપભો�તાઓ તેમની ���તગત 

જ��રયાતો �ૂણ� કરે એવા �લી�પ�ગ સમાધાનો મેળવવા આ�ુર છે. �રટેલસ� તેની સાથે 

તાલમેળ �ા�પત કરવો જોઈએ.

વ�ડ�  ઓફ �લીપ �રટેલસ�ને �ા��સ અને ઉ�પાદકો સાથે સી�ું જોડાણ �ા�પત કરવાની 

તક આપે છે, જથેી તેમના ઉ�પાદનોની �વ�શ� ખા�સયતોની સમજણ મળે.

વધારા�ું આકષ�ણ દરેક સ� માટે ૨૦ �મ�નટના ગાળા સાથે �ોફેશનલ ટ�મ �ારા �� �રટેલર 

�ે�ન�ગ સેશ�સ હશે. સીટો મયા��દત હોવાથી એચ�એચ ઇ��ડયા માટે તમામ ર�જ�ટડ�  

�ુલાકાતીઓ આ સે�મનારો માટે ન�ધણી પણ કરાવી શકે છે. જો તમે �ુલાકાતી તર�કે 

ન�ધણી કરાવી હોય તો સે�મનાર માટે ન�ધણી કરાવવા નીચેની �લ�ક પર ��લક કરો. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_7kzKDRJWhl93

_EtCoGdECbyeqJ9syWyyLERD0Ll9Rkabw/viewform

જો તમે �ુલાકાતી તર�કે ન�ધણી ન કરાવી હોય તો અહ� ��લક કરો 

https://www.hghindia.com/eng/otp-registration/ અને ૫ �ડસે�બર, 

૨૦૨૨ અગાઉ ન�ધણી કરો અને �પોટ ર�જ��ેશન ચાજ�ના �. ૧,૦૦૦/-ની બચત કરો. 

પછ� તમે ઉપરો�ત �લ�ક પર �ે�ન�ગ સેશન માટે ન�ધણી કરાવી શકો છો. 

હોમ ફ�ન�ચર 

આગામી એ�ડશનમાં એચ�એચ ઇ��ડયા કામગીર�ની �ુ�વધા 

વધારવા અને ઘરની �ુશો�ભતા વધારવા હોમ ફ�ન�ચરની 

રે�જમાં વ�ુ વધારો કરશે. હોમ ફ�ન�ચરમાં આગામી �વાહો એક ��તબ� હોમ ફ�ન�ચર 

પેવે�લયન �ારા રજૂ થશે.

હોલ ૧માં ઇટા�લયન નેશનલ પેવે�લયનમાં ૧૦ ઇટા�લયન �દશ�કો વ�ચે ચાર �દશ�કો 

ટેબલ, ચેર, સોફા અને કે�બનેટ, �ૂડન �લો�ર�ગ અને ક�ટમાઇઝ ફ�ન�ચર જવેા સાર� 

�ડઝાઇન ધરાવતા હોમ ફ�ન�ચર �દ�શ�ત કરશે.

સમયની ખ�ચ ધરાવતા �ાહકો એકછત હેઠળ હોમ ડકેોરના સં�ૂણ� સમાધાનો જોવા ઇ�છે 

છે એટલે તમામ હોમ કેટેગર�ઓ તેમના �ટોસ�માં હોમ ફ�ન�ચરની સં�ૂણ� રે�જ ઉમેરવા 

આ�ુર છે. ફ�ન��શ��સ, હોમ ડકેોર અને ફ�ન�ચર �રટેલસ�, ઇ�ટે�રઅર �ડઝાઇનસ�, 

આ�ક�ટે��સ, �વતરકો અને રસ ધરાવતી �ે�ચાઇઝ� ભારતીય અને આંતરરા��ય �ા��સ 

અને ઉ�પાદકો પાસેથી આ�ુ�નક, 

પર�પરાગત અને �ુંદર ફ�ન�ચર જોવાની 

તક મેળવશે.

હોમ ફ�ન�ચરમાં �લ�વ�ગ �મ, ડાઇ�ન�ગ 

�મ, બેડ�મ, �કચન, �ટડ� �મ, બાથ�મ, 

હોમ ઓ�ફસ ફ�ન�ચર, એસ�ટ ફ�ન�ચર, 

આઉટડોર અને લેઇઝર ફ�ન�ચર સામેલ 

હશે. તેમાં સોફા, �ર�લાઇનર, ડાઇ�ન�ગ 

ટેબલ, બેડ, વોડ�રોબ, કોફ� ટેબલ, 

કો�સોલ, કે�બનેટ, સાઇડ ટેબલ, હોમ 

ઓ�ફસ ટેબલ, ચેર, બીન બેગ અને 

પાઉફ, રો�ક�ગ ચેર, �ટૂલ, ��વંગ, �ક�સ 

ફ�ન�ચર, ગાડ�ન ફ�ન�ચર, આઉટડોર 

ફ�ન�ચર, રે�સ એ�ડ �ોલીઝ, બાર કે�બનેટ એ�ડ �ટોરેજ ચે�ટ, �સેર એ�ડ �મરર, �ુક 

શે��સ એ�ડ મેગે�ઝન હો�ડર, શોકેસ અને �ડ��લે �ુ�નટ વગેરે જવેા ઉ�પાદનો સામેલ 

હશે.

ટેકનોલો�કલ �ગ�ત �ૂડ, બા��ૂ, કેન, �લા��ટક, રે�ન, રોટ આયન�, �ટ�લ, �ાસ, �લાસ, 

�ટોન, એ���લક, �રસાયક�ડ મ�ટ�રય�સ જવેી સામ�ીમાં અ�યા�ુ�નક ફ�ન�ચર બનાવવા 

તરફ દોર� ગઈ છે...

શહેર�કરણ, નાનાં ઘરો અને ભાડાનાં મકાનોમાં વધારો થવાથી ભારતીય �ાહકોની 

ફ�ન�ચરની ખર�દ�ની પેટન� પર અસર થઈ છે. અ�યારે લોકો તેમના ઘરોનો �ૂક ઓછા ખચ� 

અવારનવાર બદલવા ઇ�છે છે.

અ�યારે ઉપભો�તાઓ તૈયાર ફ�ન�ચર અને સો�ટ ફ�ન��શ��સ પસંદ કરે છે, જ ેએકબી� 

સાથે �ુસંગત છે. મહામાર� પછ�ના �ુગમાં હોમ-ઓ�ફસ અને જ�યા બચાવતા ફ�ન�ચરની 

માગ પણ વધી છે.

પર�પરાગત ફ�ન�ચર �ટોસ� અને ક�માઇઝેશન ઉપરાંત સં�ૂણ� હોમ �ટોસ�, ફ�ન��શ�ગ �ટોસ�, 
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હોમ ટે�સટાઇ�સ  હોમ ફ�ન�ચર  હોમ ડેકોર  �ક�સ હોમ  �ગ��સ। । । ।

12મી એ�ડશનઃ 13થી 16 �ડસે�બર, 2022, બો�બે એ��ઝ�બશન સે�ટર, �ુંબઈ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_7kzKDRJWhl93_EtCoGdECbyeqJ9syWyyLERD0Ll9Rkabw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_7kzKDRJWhl93_EtCoGdECbyeqJ9syWyyLERD0Ll9Rkabw/viewform
https://www.hghindia.com/eng/otp-registration/
https://www.hghindia.com/eng/otp-registration/
https://www.hghindia.com/eng/otp-registration/
https://www.hghindia.com/eng/otp-registration/


Walls &

Windows

હોમ ડકેોર �ટોસ� અને ઓનલાઇન �રટેલસ� – ફ�ન�ચર ખર�દવા માટેના નવા �ાનો બની 

ગયા છે. 

�માટ�  �કચન

એચ�એચ ઇ��ડયાની આ એ�ડશનમાં �કચ�સ વધારે 
મજ�ૂત થવા�ું ચા�ુ રાખશે. વ�ડરશેફ, �લેન, હૉ�ક�સ, �ુ-
કૂક, �ુનાઇટેડ એકતા, સં�વ ક�ૂર, રેના, �ફ�કસ�, નો�ટા, 
ઑક-નો�સ, �વકાસ, ���લય�ટ, �ી એ�ડ સેમ, રોકા જવેી 

બ�રની અ�ણી ક� પનીઓ કૂ�ક�ગ અને �કચન મેનેજમે�ટમાં સંવ�ધ�ત �ડઝાઇનો, �ે� 
કામગીર� અને વધારે �ુ�વધાઓ ધરાવતી તેમની નવીનતાઓ રજૂ કરશે. �ુલાકાતીઓ 
ઉ�પાદનોની તેમની સં�ૂણ� રે�જ જોઈ-સમ� શકશે. 

�માટ�  �કચ�સ ભારતીય કુટ� ુબો વ�ચે વા�ત�વકતા બની ગઈ છે. હાલ મો�ુલર �કચ�સ 
�માટ�  ઉપકરણો, ગેજ�ેસ અને વોઇસ આ�સ�ટ�ટ સાથે વધારે ઇ�ટે�લજ�ટ છે. કૂકવેર અને 
�કચનવેર ઉ�પાદકો �માટ�ર ઉ�પાદનો ���ુત કરવાનો સંકેત પણ મેળવે છે. એચ�એચ 
ઇ��ડયા 2022 મો�ુલર �કચ�સ, �કચન એ�લાય��સસ, કૂકવેર અને �કચનવેર ઝડપી, 
�વ�, પયા�વરણને અ�ુકૂળ અને વધારે �ુ�વધાજનક કૂ�ક�ગ માટે નવીનતાઓ પર �યાન 
કે���ત કરશે.

�માટ�  �કચન પેવે�લયન �રટેલસ�, �વતરકો અને વેપાર� �ાહકોને ભારત અને અ�ય 
દેશોમાંથી �ા��સ અને ઉ�પાદકો �ારા ���ુત નવીનતાઓ પર �ણકાર� આપશે. આ 

તેમને મો�ુલર �કચ�સ, કૂ�ક�ગ, કૂકવેર, �કચન એ�લાય��સસ અને �કચન ટૂ�સમાં 
આગામી �વાહો અને ઉ�પાદન નવીનતા સમજવામાં મદદ�પ થશે.

ચો�પ�ગથી �ે�ટ�ગ, �લી�ન�ગથી ભોજન તૈયાર કરવા �ુધી, �મ�ણથી ��ડ �ોસે�સ�ગ, 
બે�ક�ગ, �ટ��મ�ગ કે સૉ�ટ�ગ, બોઇ�લ�ગથી �ા�ગ, ટો��ટ�ગથી રો��ટ�ગ, આઇ�સ�ગથી 
ડકેોરે�ટ�ગ �ુધી.....રસોડાની તમામ કામગીર�ઓ સામ�ીઓ, ���યાઓ, �ુ�વધા અને 
સા�ુકૂળતામાં પ�રવત�ન જુએ છે. ભોજન બનાવવામાં ઓટોમેશન, ��ૂ��શન, �વ�છતા, 
�વા�ય અને પયા�વરણ નવા ચાવી�પ શ�ો છે.

ખા� ચીજવ��ુઓના સં�હ, તૈયાર�, �ોસે�સ�ગ અને સ�વ�ગના તમામ તબ�ાઓમાં 
�વ�છતા અને �વા�યની સલામતી – નવી માગો છે, જ ેનવીનતાને આગળ વધારશે.

એચ�એચ ઇ��ડયા 2022માં �માટ�  �કચન માટે ખાસ પેવે�લયન �રટેલસ� અને વેપાર� 
�ુલાકાતીઓને આગામી �વાહો દશા�વશે. 

વો�સ એ�ડ �વ�ડોઝ

ઉપભો�તાઓ તેમના ઘરોમાં વધારે �ટાઇલ અને �ુ�વધા 
મેળવવા આ�ુર હોવાથી તેઓ તેમની �દવાલો અને બાર�ઓ 
પર �ુંદરતા અને કામગીર�નો સમ�વય કરવા નવી 

સામ�ીઓ અને ટેકનોલો�ઓ ઇ�છે છે. સરળ વોલપેપસ�, �લાઇ��સ અને પડદાંથી તેમાં 
ઓટોમેશન, �ૂય� સામે ર�ણ આપતી અ�તન સામ�ીઓ, ���તગત �ડઝાઇનો તથા 
���તના પોતાના રસ અને પસંદગીની અ�ભ���ત તરફ �યાન ખસેડા�ું છે. 

ભારતમાં વોલપેપસ�, �લાઇ��સ, પડદાં, વોલ �ફ�નશીસ અને �વ�ડો ઓટોમેશન ઝડપથી 
�ૃ�� કરતાં સેગમે�ટ છે. ભારતીય ફ�ન��શ�ગ  બ�રમાં સૌથી જૂની કેટેગર�ઓ પૈક�ની એક 
તર�કે વો�સ એ�ડ �વ�ડોઝને 
આ�ુ�નક �ડઝાઇનો, 
ટેકનોલો� અને અસરકારક 
હાડ�વેર સાથે નવેસરથી ઊભી 
કરવાની અને �વીકાય�તા 
વધારવાની જ�ર છે. 
વોલપેપસ�ને �ડ�જટલ પેઇ��ટ�ગ 
અને �ે� �ડઝાઇનો સાથે 
સંવ�ધ�ત સામ�ીઓ જવેો 
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વધારે આ�ુ�નક �પશ� આપવાની પણ જ�ર છે. ઇકોનોમી હોય, �ી�મયમ હોય કે લ�ઝર� 
હોય – તમામ સેગમે�ટ �ે� કામગીર� અને �ુશોભનના �વચારો માટે નવી સામ�ીઓના 
આગમનને અ�ુભવે છે. આ નવીનતાઓ વોલપેપસ�, �લાઇ��સ, પડદાં અને બાર�ની 
સામ�ીઓ જવેા ઉ�પાદનોમાં �રટેલસ� અને �વતરકો માટે ગેમ ચે�જસ� �ુરવાર થઈ શકે છે.

વો�સ એ�ડ �વ�ડોઝ આ કેટેગર�ઓમાં ભારતીય નવીનતાઓ અને વૈ��ક �ગ�ત
���ુત કરશે.

વો�સ એ�ડ �વ�ડોઝમાં �દશ�કોમાં આ સામેલ છે – માઇ�ોફાઇબર, આસાદ�પ, હોમ 
ફે���સ, �વએ�ટો, વાલમ ફે���સ, વાલમ હોમ ડકેોર (પડદાં અને પડદાના ફે���સ), 
�વએ�ટો, નોવા, � ડ� �ુ�તા, �સ�કો, �વઝન �લાઇ��સ, ઇ��ટમા ડકેોર, ઓ�મ�ોન 
�ાયો�ન�સ, �લો�વન (�લાઇ��સ), માશ�લ ડ�-વોલ, �ુંશી, એસ સી શેઠ, એ��ઝમસ 
(વોલપેપર), કો�હ�ૂર, ડો��ફન, ૫૬૭, આર ટ� ઇ�ટરનેશનલ, �વટ�, હેવા (પડદાના રોડ 
અને �લાઇ�ડ ઘટકો) વગેરે. 

�ક�સ હોમ

�ુવાન ભારતીય માતા�પતાઓની તેમના બાળકો માટેની 
�વનશૈલી અને ખર�દ�ની આદતોમાં પ�રવત�ન થવાની સાથે આ 
સેગમે�ટમાં �ા��સ અને ઉ�પાદકોને �ક�સ કે ટૉ�સ �ટોસ� ઉપરાંત 

તેમના ઉ�પાદનોની પહ�ચ વધારવા તેમની �રટેલ અને �વતરણની �ૂહરચનાને નવેસરથી 
પ�રભા�ષત કરવાની જ�ર છે…

ભારતમાં �ક�સ હોમ માક�ટ�ું વો��ુમ વધવાથી અને માતા�પતાઓ �ુણવ�ા�ુ�ત, 
બાળકને અ�ુકૂળ ઉ�પાદનો ઇ�છતાં હોવાથી આ સેગમે�ટમાં નવી તકો ઊભી થઈ છે.

એચ�એચ ઇ��ડયા ૨૦૨૨ બેબીઝ એ�ડ �ક�સ હોમ �ોડ��સ માટે �વશેષ �વભાગ 
���ુત કરશે, જમેાં બેડ એ�ડ બાથ, ફ�ન�ચર, ડકેોર, �લો�ર�ગ, ટૉ�સ, �ામ, હોબી, હોમ 
એ��ટ�વટ�, આઉટડોર, �પો��સ એ�ડ એડવે�ચર, બાથ�મ એ�સેસર�ઝ, હાઉસવેર, હે�થ 
એ�ડ હાઇ� વગેરે સામેલ હશે.

ભારતમાં આ સેગમે�ટમાં નવીન, સાર� �ડઝાઇન ધરાવતી અને સાર� �ુણવ�ા�ુ�ત 
ઉ�પાદનો માટેની માગમાં વષ�દ�ઠ આશરે ૧૫ ટકાનો વધારો થયો છે. ઉપભો�તાઓ 
�ુ�વધા અને સમય બચાવવા માટે તેમની રો�જ�દા ઘરવપરાશની ખર�દ�ની સાથે બાળકોના 
ઉ�પાદનો ખર�દવા�ું પસંદ કરવાની સાથે ખર�દ�ની આદતો પણ બદલાઈ રહ� છે. 
�પે�યલાઇઝ �ક�સ �ટોસ� ઉપરાંત એચ�એચ ઇ��ડયામાં �નય�મત �ુલાકાતીઓમાં 
રે��ુલર હોમ ટે�સટાઇ�સ, ફ�ન�ચર, હાઉસવેર �રટેલસ� અને લાજ�  ફોમ�ટ �ટોસ� સામેલ છે, 
જઓે તેમના �ક�સ સે�શન વધારવા આ�ુર છે.

બાળકો ઘરે તેમના ગેજ�ેસ-સંચા�લત �વનશૈલી સાથે વધારે સમય પસાર કરતાં હોવાથી 
�ાહકો તેમના બાળકોને �ુણવ�ા�ુ�ત �ઘ, રમત, અ�યાસ, �ુ�વધા, �વ�છતા અને 
સલામતી જવેી જ��રયાતો 
�ૂર� કરવા �લ�વ�ગ �પેસ 
ઊભી કરવા ઇ�છે છે.

�ક�સ હોમ સે�શન બેબી 
�લે�કેટ, બેબી બે�ડ�ગ, ટોવેલ 
એ�ડ બાથ ઉ�પાદનો, �ક�સ 
મે�ે�સીસ એ�ડ �પલો, �ક�સ 
હોમ �ુ�ટ�લટ�ઝ, �ામ એ�ડ 
વોકસ�, �ક�સ ફ�ન�ચર, 
કટલર� એ�ડ ટેબલવેર, વોટર 
બોટલ, �ક�સ �ટોરેજ, સો�ટ 
ટૉ�સ, ટેક�નકલ એ�ડ 
એ�શન ટો�સ, એ�ુકેશ-નલ ટો�સ, �ક�સ એ�સે-સર�ઝ, �કૂલ આ�ટ�ક�સ અને 
�ટેશનર�, �પો��સ, લેઇઝર એ�ડ આઉટડોર ઉપકરણ, મા�ૃ�વ સાથે સંબં�ધત ઉ�પાદનો, 
બેબી �ગ�ટ સેટ, પાટ� એ�ડ સે�લ�ેશન ઉ�પાદનો, ફે��ટવ ઉ�પાદનો, �ડ�પોઝેબલ 
ચીજવ��ુઓ, બાળકો ડકેોરે�ટવ ઉ�પાદનો વગેરે ઉ�પાદનોની બહોળ� રે�જ ���ુત કરશે.

��ુચી �નટેડ સો�ટ ટો�સ, બેબી એ�ડ �ક�સ બે�ડ��સ, બેબી ટોવે�સ, એ�સેસર�ઝ, 
ક�ફટ�સ�, ���ટ સેટ વગેરેની અ�ત રચના�મક રે�જ ���ુત કરશે. તેઓ �ડઝની/માવ�લ/ 
�ટારવોસ� લાઇસ��ડ બેબીઝ એ�ડ �ક�સ ઉ�પાદનોની તેમની રે�જ પણ ���ુત કરશે. 
હે�પી હોમ �લને�સ �ારા �ક�સ બેડ �લનેન, શે�ડ કુશ�સ, શાવર કટ�ન, �પલો, ��વ��સ 
�દ�શ�ત થશે. સે��ુઅર� મે�ે�સીસ �વ�શ� �ક�સ મે�ે�સીસ કલે�શન ���ુત કરશે. 
બોનહેર એ�ડ ડો�ટર ટોવે�સ તેમના �ક�સ ટોવે�સની રે�જ ���ુત કરશે. ભારતમાં 
ટોવે�સના �ે� ઉ�પાદકો પૈક�ના એક શારધા ટેર� તેની �ા�ડ માઇ�ો કોટન હેઠળ બેડ 
શીટ અને ટોવે�સ બંને ���ુત કરશે. ઇપીસીએચએ હાથથી બનેલા લાકડાના રમકડાના 
ઉ�પાદનો, બાળકો�ું ફ�ન�ચર અને અ�ય �ક�સ અને બેબી ઉ�પાદનોની �ૂપ ભાગીદાર��ું 
આયોજન ક�ુ� છે. અ�ય ઘણા �નય�મત �દશ�કો પણ �વશેષ �ક�સ રે�જ ���ુત કરશે. 

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

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



સરકારનો વધતો ટેકો 
�લાં એક દાયકામાં એચ�એચ ઇ��ડયા�ું કદ અને દર�જો વધવાની છેસાથે એના �દશ�કો અને �ુલાકાતીઓને સતત સારો �વસાય પણ મ�ો 

છે. અ�યારે આ �ેડ શૉ ભારત અને દ�ુનયામાં �ા�નક ભારતીય બ�ર 

માટે અસરકારક �વેશ�ાર ગણાય છે, જ ેસમ� ભારતમાંથી ૫૦૦થી વધારે શહેરો 

અને નગરોમાંથી ૩૬,૦૦૦થી વધારે વેપાર� �ાહકો સાથે એના �દશ�કોને જોડ ે છે. 

એચ�એચ ઇ��ડયા ખાતે �દશ�કોમાં ��સ� આંતરરા��ય અને ભારતીય �ા��સ, 

�ડઝાઇનરો, મોટા ઉ�પાદકો, એમએસએમઇ એકમો, આયાતકારો અને �નકાસકારો 

સામેલ છે. બ�રના આગેવાનો અને ટોચની ભારતીય �ા��સથી લઈને તમામ 

ખંડોમાંથી ૩૨ દેશોમાંથી બહુરા��ય ક� પનીઓ �નય�મતપણે એચ�એચ ઇ��ડયામાં 

સામેલ થાય છે. 

એચ�એચ ઇ��ડયાના સૌથી મોટા લાભાથ� �ે�ો પૈક��ું �ે�ો છે - હ�તકળાઓ, 

હાથવણાટ અને કુ�ટર �ે�ો. આ �ે�ોને ભારતના રા��ય બ�ર માટે લાંબા ગાળા�ું 

�વેશ�ાર મ�ું છે. દર વષ� આ �કારના વ�ુને વ�ુ નાનાં ઉ�પાદકો �ુ�ા�પત 

ઓફલાઇન અને ઓનલાઇન �રટેલ ચેઇન સાથે જોડાઈ ર�ાં છે. સમ� ભારતમાંથી 

૫૫૦ શહેરો અને નગરોમાંથી ૩૭,૦૦૦ વેપાર� �ાહકોમાંથી ૭૦ ટકાથી વધારેએ 

ખર�દ�, �વાહો અને બ�રની મા�હતી માટે તેમના વા�ષ�ક કેલે�ડરમાં એચ�એચ 

ઇ��ડયાને �ાન આ��ું છે. હોમ કેટેગર� (ઓફલાઇન અને ઓનલાઇન �રટેલસ� 

સ�હત)માં ભારતમાં ટોચની ૧૦૦ �રટેલ ચેઇન અને �વતરકોમાંથી ૯૫ ટકા 

�નય�મતપણે એચ�એચ ઇ��ડયાની �ુલાકાત લે છે. એચ�એચ ઇ��ડયાના ૯૦ 

ટકાથી વધારે �ુલાકાતીઓ વ�ર� �નણ�યકતા�ઓ છે. ઉપરાંત આશરે ૨૮ દેશોમાંથી 

વેપાર� �ાહકો �ુ��વે એ�શયા અને આ��કામાં �વકાસશીલ બ�રોમાંથી છે, જઓે 

�નય�મતપણે એચ�એચ ઇ��ડયાની �ુલાકાત લે છે, હોમ ટે�સટાઇ�સ, હોમ ડકેોર, 

હાઉસવેર અને �ગ��સની કેટેગર�ઓમાં ભારતીય ઉ�પાદનો માટેની વણખેડાયેલી 

�નકાસ સંભ�વતતાઓ ઊભી કરે છે. 

રા��ય અને આંતરરા�યી �રટેલસ�, આયાતકારો અને સં�ાગત ક� પનીઓ સાથે 

જોડાણ કરવાની એચ�એચ ઇ��ડયાની �મતા અને અસરકારકને સમ�ને ભારત 

સરકારના કપડાં અને એમએસએમઇ મં�ાલયો, ભારત સરકારના કપડાં મં�ાલય 

અંતગ�ત ડવેલપમે�ટ ક�મશનર હે��ડ�ા��સ અને ડવેલપમે�ટ ક�મશનર, હે�ડ�ૂમ, 

ઉ�ર�દેશ અને હ�રયાણાની રા� સરકારોએ એચ�એચ ઇ��ડયાને થોડા �ેડ શૉ 

તર�કે મા�યતા આપી છે, જમેાં લાયકાત ધરાવતા �દશ�કો તેમની ભાગીદાર�નો 

અસરકારક ખચ� ઘટાડવા �વ�વધ યોજનાઓ અંતગ�ત બ�ર �વકાસ અ�ુદાન કે 

સહાયનો દાવો કર� શકે છે. 

૧૨ એ�ડશનમાં એચ�એચ ઇ��ડયા તેના �દશ�કો અને �ુલાકાતીઓ માટે સૌથી વ�ુ 

મનપસંદ અને �વ�સ�નય �ેડ શૉ તર�કે બહાર આ�ો છે. આ �દશ�કો અને 

�ુલાકાતીઓ ઝડપથી �વકસતાં ભારતીય હોમ ટે�સટાઇ�સ, ફ�ન��શ�ગ, હોમ ફ�ન�ચર, 

હોમ ડકેોર, હાઉસવેર અને �ગ��સ માટેના બ�ર પર �યાન કે���ત કરે છે. �પ� છે 

કે, આ �વસાયોના તમામ �હતધારકો – સરકાર, ખાનગી કે આંતરરા��ય – 

એચ�એચ ઇ��ડયા સાથે સા�� જોડાણ અ�ુભવે છે!

�ે��સ 2022/23
 વષ� દર�મયાન એચ�એચ ઇ��ડયા �ારા આઅંદા�જત �ે��સ એના �દશ�કો અને 
�ુલાકાતીઓ માટે અ�ત ઉપયોગી �ુરવાર થયા 

છે. આ એ�ડશનમાં એચ�એચ ઇ��ડયા અગાઉની જૂન, 
૨૦૨૨ની એ�ડશનમાંથી �ાહકની પસંદગીમાં �ુધારા અને ટ� ૂકા 
ગાળાના ફેરફારોને અપના�ાં પછ� ધારણા પર કામ કરવા�ું 
�ળવી રાખશે. ૨૦૨૨/૨૩ માટે નવીન ઉ�પાદનો સાથે હોલ 
૧માં ન�ું �ે��સ પેવે�લયન નવા ઉ�પાદનોની વા�ત�વક રે�જ 
�દ�શ�ત કરશે, જમેાંથી નવી ખર�દ� કરવા માટે �રટેલસ� �ેરણા 
લઈ શકે છે. આ �વાહો ગત એ�ડશનમાંથી આગળ વ�યાં છે, 
જ ે હોમ �ોડ��સ માક�ટ પર સામા�જક, �વનશૈલી અને 
ટેકનોલો�કલ ફેરફારોની અસરને ��ત�બ��બત કરે છે. દર વષ� 
એચ�એચ ઇ��ડયા આગામી ર�ગો, �ડઝાઇનો, સામ�ીઓ અને 
�ટાઇ�સની ધારણા ભારતીય બ�રમાં હોમ ફેશન અને 
�વનશૈલી �વાહોમાં ચાવી�પ �ૂ�મકા ભજવે એવી શ�તા છે. 

“�વ��સ ઓફ ચે�જ” – એચ�એચ ઇ��ડયા �ારા તમારા માટે 
���ુત �ે��સ વષ� ૨૦૨૨/૨૩ માટે સાર� ર�તે બહાર આવેલા 
ર�ગો, �ડઝાઇનો અને સામ�ીઓ�ું �ુસંશો�ધત સંકલન છે. તમે 
આગામી �સઝનો માટે તમારા નવા કલે�શ�સની ખર�દ� કરવા કે 
તેને ઊ�ું કરવા આ �ે�ડ �ુકમાં સં�ૂણ� �ડઝાઇન �દશાઓ 
મેળવશો. આ �ે��સ ચાર �ૂપ – હ��લ�ગ �ીન, ઇકો આ�ટ��ટ, 
પપ�લ એવે��ૂ અને પીસ��લ એ�બરમાં ભારતીય બ�ર માટે 
૨૦૨૨-૨૩ માટે �ડઝાઇનનાં પાસાં જણાવશે. ૨૦૨૨/૨૩ માટે 
એચ�એચ ઇ��ડયા �ે��સ તમામ હોમ કેટેગર�ઓ – હોમ 
ટે�સટાઇ�સ, ફ�ન��શ�ગ ફે���સ, હોમ ડકેોર, એસે�ટ ફ�ન�ચર, 
હાઉસવેર એ�ડ �ગ�ટમાં લા�ુ છે. 
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ફેશન �ે��સ  માક�ટ �ે��સ  સો�સ�ગ  �વસા�યક તકો । । ।


