
Ellementry

1

December 13-16, 2022

Bombay Exhibition Center, Mumbai

Maspar

3

એચ�એચ ઇ��ડયા 

���ંગ/સમર 2023ની પાવર��લ શ�આત
ચ�એચ ઇ��ડયાની 12મી 

એએ�ડશન�ું 13 �ડસે�બરના રોજ 

�ુંબઈમાં �ુનરાગમન થ�ું હ�ું 

અને હોમ �ોડ�ટ ઉ�ોગ માટે નવા 

�વસાયની કેટલીક તકો ઊભી થઈ હતી.

વળ� આ એચ�એચ ઇ��ડયા માટે �થમ 

���ંગ/સમર એ�ડશન છે, જ ે ભારતમાં 

હોમ ટે�સટાઇ�સ, હોમ ડકેોર, હોમ 

ફ�ન�ચર, હાઉસવેર અને �ગ��સ માટે 

ભારતમાં અ�ણી બી2બી �ેડશો છે, જનેે 

હોમ �ોડ�ટ ઉ�ોગ�ું મોટા પાયે પીઠબળ 

હાંસલ છે. બે વષ�થી વધારે સમય માટે 

કો�વડ હો��પટલ તર�કે સેવા આપનાર 

બો�બે ઇ�ટરનેશનલ એ��ઝ�બશન સે�ટર, 

ગોરેગાંવમાં પોતાના �ુનરાગમન સાથે 

એચ�એચ ઇ��ડયા ���ંગ/સમર એ�ડશન 

અ�ત સફળ �દવાળ� �રટેલ �સઝન માટેની 

તક �દાન કરે છે. �રટેલસ� અને �વતરકોએ 

���ંગ/સમર 2023 ઉપભો�તા માગ માટે 

તેમના �ટો�સને ફર� ઊભો કરવાની 

જ��રયાત ��ત કર� હતી. ઉપરાંત તેમને 

તેમની �વ�વધતા �વકસાવવા અને આ�ુ�ન 

ઉપભો�તાઓની આકાં�ાઓ �ૂર� કરવા 

નવા �વચારો, ઉ�પાદનો અને સેવાઓની 

જ�ર છે. એચ�એચ ઇ��ડયાના મેને�જ�ગ 

�ડરે�ટર �ી અ�ણ ��ગટાએ ક�ં હ�ું કે: ુ

“અમે �દવાળ� �સઝન ઉપરાંત આપણા 

હોમ �ોડ�ટ ઉ�ોગોમાં �વસાયની તકો 

વધારવા એચ�એચ ઇ��ડયા ���ંગ/સમર 

એ�ડશન શ� કર� છે. ઉ�પાદન અને 

�ડઝાઇનમાં નવીનતા વધારે �ુનરાવ�ત�ત 

ર�તે જોવા મળવાની સાથે તથા �પધા� 

ગળાકાપ થવાથી વ�ુને વ�ુ �રટેલસ� અને 

�વતરકો તેમની ખર�દ�ના અગાઉના વા�ષ�ક 

ચ�ને બદલે અધ�વા�ષ�ક ચ� તરફ વ�ાં 

છે. હોમ ટે�સટાઇ�સ, હોમ ડકેોર, 

હાઉસવેર અને ભેટસોગાદો, �વતરકો અને 

�રટેલસ�માં �ચી માગને �ૂર� કરવા તેમની 

�ૂ�ય સાંકળને વેગ આપવાની વધારાની 

તકની જ�ર છે તથા ઉપભો�તા પર 

ગ�તશીલતામાંથી લાભ મેળવવાની

જ�ર છે.”

આ �ૃ�� કરતાં �ેડશો�ું ઉ�ાટન પર�પરાગત 

દ�પ �ાક� સાથે થ�ું હ�ું, જમેાં �ુ� 

અ�ત�થ ડો. એલે�સા��ો લેબોરેટર�, �ેડ 

ક�મશનર અને �ડરે�ટર, ઇટા�લયન �ેડ 

એજ�સી, ગે�ટ ઓફ ઓનર �ી અ�ુલ 

શાહ, �વ�ત ભાજપ, મહારા�, �ી 

અ�ણ ��ગટા અને ડો. ગીટ�  બો�ગર, 

�ડરે�ટસ�, એચ�એચ ઇ��ડયા ઉ�ોગના 

અનેક આગેવાનો, સરકાર� અ�ધકાર�ઓ 

અને મહા�ુભાવો સાથે ઉપ��ત હતાં. 

સં�ુ�તપણે દ�પ �ાક� કયા� પછ� ડો. 

બો�ગરે �દશ�કોનો આભાર મા�યો હતો, 

જમેણે એક વાર ફર� �ાહકો અને 

�ુલાકાતીઓને આક�ષ�ત કરવા અને 

�ુ�વધા આપવા ફ�ટ�  �લાસ �ડઝાઇન 

ધરાવતા �ટે�ડ �ડઝાઇન કયા� હતા. અમારા 

�દશ�કોએ અદ�ૂત શૉ કય� હતો અને 

આપણા હોમ �ોડ�ટ ઉ�ોગોની �ડઝાઇન 

�મતાઓ પર ભાર �ૂ�ો હતો. ગે�ટ ઓફ 

ઓનર �ી અ�ુલ શાહે ક�ં હ�ું : ુ

“એચ�એચ ઇ��ડયાનો �ૂક અને ક�ચર 

�ડઝાઇન, �ુણવ�ા અને સં�ાની ���એ 

આંતરરા��ય ધારાધોરણોને અ�ુ�પ છે.” 

�ુ� અ�ત�થ ડો. એલે�સા��ો 

�લબેરેટર�એ �યાન દો�ુ� હ�ું કે, ઇટાલીના 

અ�તન હોમ �ોડ�ટ ઉ�ોગ એચ�એચ 

ઇ��ડયા સાથે લાંબા ગાળાના જોડાણ માટે 

આ�ુર છે, કારણ કે એચ�એચ 

ઇટા�લયન ક� પનીઓ માટે પયા��ત 

વાતાવરણ �દાન કરે છે, જ ે ભારતના 

જ�ટલ અને �વશાળ બ�રમાં �વેશ કરવા 

માટે �ાથ�મક �ુ�વધાઓ �ૂર� પાડ ે છે. 

તેમણે એ�ું પણ ક�ં હ�ું : “આ ુ

ઇટા�લયન અને ભારતીય હોમ �ોડ�ટ 

ઉ�ોગો વ�ચે જોડાણ વધારવા ઇટા�લયન 

�ેડ એજ�સીનો એક લ�યાંક છે.”

એચ�એચ ઇ��ડયાની આ �ડસે�બર, 

2022ની એ�ડશન એક તરફ 400 �દશ�કો 

અને �ા�ડ વ�ચે બેઠકોને સ�મ બનાવશે 

અને બી� તરફ 550થી વધારે 

શહેરોમાંથી �ાહકો અને �પે�સફાયસ�ને 

એકમંચ પર લાવશે. 

ઇનોવેશન  �ે��સ  ઉ�પાદનો  સોસ�સ  તકોn n n n

�ુ� અ�ત�થ ડો. એલે�સા��ો લેબરેટર� અને ગે�ટ ઓફ ઓનર �ી અ�ુલ શાહ તથા
 અ�ય મહા�ુભાવો �ારા દ�પ �ા�ટય અને એચ�એચ ઇ��ડયા શોના કેટલોગ�ું લોકાપ�ણ 

Where bus iness fee ls a t home!
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ભારતમાં ઇટા�લયન હોમ �ોડ��સ
ટા�લયન �ેડ એજ�સી 

ઇ(આઈટ�એ) એ એચ�એચ 

ઇ��ડયા ���ંગ/ સમર 2022 ખાતે 

સં�ુ�ત �ૂથ�ું આયોજન ક�ુ� છે, �ાં 9 

ઇટા�લયન ક� પનીઓ તેમના ઉ�પાદનો અને 

સેવા ���ુત કરશેઃ ઝેને�� �ુરાનો 

એસઆરએલ હાથથી બનેલા સો�લડ �લાસ 

કૃ��મ �ૂ�ત�ઓ બનાવવામાં �વશેષતા ધરાવે 

છે. આ �ૂ�ત�ઓમાં સામેલ છેઃ પ�ીઓ, 

માછલી, ઘોડા અને અ�ય પ�ુઓ, �ૂઢ અને 

ભગવાન ગણેશની �ૂ�ત� પણ રે�જનો ભાગ 

છે. કળાના દરેક પીસ કલાકારની સહ� અને 

�ાદે�શક �ેડમાક�  ધરાવે છે. વે�ો આ�ટ���ટકો 

ડ� �ુરાનો ઇટા�લયન સરકાર�ું પીઠબળ ધરાવે 

છે, જ ે ખાતર� આપે છે કે ઉ�પાદન 

ઓ�ર�જનલ �ુરાનો �લાસ�ું છે. 

�લ એ�ડ �ા  ઇનોવેશન એ�ડ �ડઝાઇન નવીન 

�વનાઇલ �લો�ર�ગ અને �ડ�જટલ ���ટેડ 

વોલકવ�ર��સ �ૂરાં પાડશે, જ ેબાથ, શાવર 

અને રસોડા જવેા ભીના �વ�તારોમાં પણ 

લા�ુ છે. �લ એ�ડ �ા હો��પટા�લટ� અને 

સં�ાઓમાં �ોજ�ે�સ કો��ા�ટ �ોજ�ે�સ 

માટે ક�ટમાઇઝ સો��ુશ�સ પણ બનાવે છે. 

આ આંતરરા��ય ��સ� આ�ક�ટે��સ સાથે 

જોડાણ ટેક�નકલ અને �ટાઇ�લ��ટક 

���કોણથી ઘણા નવા સો��ુશન તરફ દોર� 

ગઈ છે. ઉ�પાદન ઇટાલી અને ��વ�ઝલ��ડમાં 

થાય છે. 

�ૂનેલ �ે�ઝઓસી ડ�` ઓટોરે કળા�મક 

�સ�વર અને ગો�ડ કળા�મક કાય� બનાવે છે, 

જ ેભેટસોગાદો અને લ�ઝર� ફ�ન��શ��સ માટે 

�ડઝાઇન કરેલા છે. તેમ�ું કલે�શન તેમના 

વક�શોપમાં સં�ૂણ�પણે હાથથી બને�ું છે અને 

તેમાં �ે, વાઝ, કે�ડલ��ટક, ચા/કોફ�ના સેટથી 

ફ�ન��શ�ગ એ�સેસર�ઝ �ુધી �વ�વધ 

ચીજવ��ુઓ સામેલ છે. સામ�ી, �ાચીન 

સોનીની કળા જવેી �ડઝાઇન અને મોડ�ેલ�ગ 

�ૂનેલના દરેક આટ�વક� ને �વ�શ� મા�ટરપીસ 

બનાવે છે. 

સેવન સેડ� �ર�ોડ�શ�સ નવી ટેકનોલો�ઓ 

સાથે પર�પરામાં કળાનો સમ�વય કરે છે, જ ે

ભારતમાં �વ�વધ �ટાઇલ સાથે ચેર�ું 

�સલે�શન ���ુત કરે છે. �ફ�ન�શ�ગ અને 

ફે���સમાં �વ�વધ સમ�વય સાથે �યોર રો 

�ેમથી લઇને �ફ�નશ ચેર �ુધી. ક�ટ�ગથી 

�સઝ�ન�ગ અને લ�પરના �ા�ગથી �ફ�ન�ડ 

ચેરના પેકે�જ�ગના અપહો�ટે�ર�ગ �ુધી �ૂ�ય 

સાંકળના તમામ �ટેપ તેમની પોતાની 

ફે�ટર�માં ભરવામાં આવે છે, જ ે �ે� 

�ુણવ�ા�ુ�ત ઉ�પાદનની �ુ�વધા આપે છે. 

કાસા કે. �મ� ગાળો અને �ટાઇલ, ફાઇન 

મ�ટ�રયલથી લાઇફ�ટાઇલના સજ�ન �ુધી. 

પર�પરાગત �લોરે�ટાઇન ટેક�નક�સ, �વગત 

માટે �ેમ અને અપડટેેડ �ફ�નશ દરેક સજ�નને 

�વ�શ� બનાવે છે.

સીઝર ફેરાર� �ૂપ બી�પોક ફ�ન�ચર, દરવા� 

તથા રહેણાક અને વા�ણ��ક ઇ�ટે�રઅર 

�ોજ�ેટસ માટે  ડકેોરે�ટવ પાસાં �દાન કરે 

છે. સીએફ� આ�ક�ટે��સ અને �ડઝાઇન-

રોને �વસા�યક સેવાઓ �દાન કરે છે, જ ે

અ�ધકૃત ઇટા�લયન ફ�ન�ચર �નમા�તાની 

પર�પરા સાથે આ�ુ�નક ટેકનોલો�નો 

સમ�વય કરે છે. સીએફ� સામ�ીઓની 

બહોળ� �વ�વધતા સાથે કામ કરે છે, જમેાં 

અ�ય 3ડ� અને સં�ુ�ત વીનીસ�, �લાસ, 

ધા�ુઓ, એ�બોસ લેધર, �ે�ડય�ટ લે�વે�ર�ગ, 

મેટલ મેશ અને �વાભા�વક ર�નો સામેલ છે. 

�ા�સી પીએ�ે કોઈ પણ �કારના માબ�લ 

અને પ�થર સાથે કામ કરે છે, જમેાં �વ�વધ 

સામ�ીઓનો ઉપયોગ સંકળાયેલો છે. 

એલવાયએમ સં�ૂણ� ઇટા�લયન ઉ�પાદન 

સાથે ટેકનોલો�કલ અને �ડઝાઇન લાઇ-

�ટ�ગમાં ઉ�કૃ�તા ધરાવતી નવી ક� પની છે. 

�ટે�સ �વ�શ� ફ�ન�ચર �ટાઇલ ઓફર કરે છે, 

જ ેઆંતરરા��ય �તરે સફળ છે.

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

�ુ� અ�ત�થ ડો. એલે�સા��ો �લબરેટર� અને ગે�ટ ઓફ ઓનર �ી અ�ુલ શાહે એચ�એચ ઇ��ડયાના ઘણા �ૂથોની �ુલાકાત લીધી અને ઘણા �ૂથોમાંથી �વ��ૃત �ણકાર� મેળવી

હોમ ટે�સટાઇ�સ  હોમ ફ�ન�ચર  હોમ ડેકોર  �ક�સ હોમ  �ગ��સ। । । ।
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�ે હળવા થવા અને થાક ઉતારવા સાર� �ઘ પાયા�પ છે. આ ઉપયોગી રા�ણકાર�માં લાઇફ�ટાઇલ �ે�ડ તર�કે �વ� �ઘ સંકળાયેલી છે. જોકે આ 

�વાહને બેડ, મે�ે�સીસ અને હોમ ટે�સટાઇ�સના �રટેલ, �વતરણ અને 

�નમા�તાઓના સાથસહકારની જ�ર છે, કારણ કે �વ� �ઘમાં �ઘના ઉ�પાદનોને સં�ૂણ� 

બનાવતી ઘણી કાય�કાર� જ��રયાતો સામેલ છે. આ ઉ�પાદનો ફેશનબેલ હોવાની સાથે 

ઉપભો�તાઓને તેની મા�હતી અને �ણકાર� આપવાની જ�ર છે. 

તમને ખબર છે કે, �ારે �વા�યની વાત આવે છે, �યારે આહાર અને કસરત કરતાં �ઘ 

વધારે મહ�વ�ૂણ� છે ? એ �ફ�લ�સ-કેજટે� �ૂપ �ારા હાથ ધરવામાં આવેલા વા�ષ�ક સવ��ું 

પ�રણામ છે. તેમ છતાં ઘણા લોકોને �ાં અને કેટલી �ઘ લેવી એની દરકાર નથી. શાર��રક 

જ��રયાતો અને ���તગત પસંદગીઓની અંગત �વીકાય�તા અને �ુણવ�ાની ���એ 

મે�ે�સીસની ટેકનોલો� અને અ�ય �લીપ ઉ�પાદનો �ુણવ�ા ઝડપથી આ�ુ�નક થઈ છે. 

એચ�એચ ઇ��ડયા સાથે સં�ુ�તપણે ઇ��ડયન �લીપ �ોડ��સ ફેડરેશન 

(આઇએસપીએફ)એ સં�ુ�તપણે વ�ડ�  ઓફ �લીપ પેવે�લયન ઊ�ું ક�ુ� છે, �ાં નવી 

ટેકનોલો�ઓ ���ુત થઈ છે અને પાયાની ���તગત માગ સમજવા �રટેલસ�ને મા�હતી 

આપવામાં આવે છે. �ેઝ�ટેશનનો �સ�ાંત છે – ઉ�પાદન�ું વેચાણ કરતાં અગાઉ �ઘ �વશે 

�ણકાર� આપો. સૌ�થમ એ સમજ�ું જ�ર� છે, તમારે ઉ�પાદનોના ફાયદા સમ�વતા 

અગાઉ �ાહકોની �ઘની સમ�યાઓ સમજવી આવ�યક છે. શો દર�મયાન વ�ડ�  ઓફ 

�લીપ પેવે�લયનમાં લે�ચસ� એ �વચાર રજૂ કરે છે અને �રટેલસ�ને તેમના �ાહકોને સામા�ય 

સમ�યાઓ અને પયા��ત સમાધાનો �વશે મા�હતી આપીને �વ� �ઘ �વશે �ણકાર� 

આપવામાં મદદ કરે છે. 

એચ�એચ ઇ��ડયા ખાતે વ�ડ�  ઓફ �લીપ

વ�ડ�  ઓફ �લીપ પેવે�લયન એક એ�રયા�ું કે�� છે, �ાં મે�ે�સીસ ક� પનીઓ તેમના 

ઉ�પાદનો ઓફર કરે છે, જમેાં �લીપવેલ, કલ�-ઓન, સે���ુઅર� ફાઇબર, ફેમસ ફોમ, 

���ંગ�ફટ, �લીપ�ેશ, આરડ�પી ફોમ, �રપોઝ મે�ે�સ અને અ�ય સામેલ છે. આપણે �ી� 

ભાગ�ું �વન મે�ે�સીસ પર �વીએ છ�એ એ બાબતને �યાનમાં રાખીને ઉ�ચત મે�ે�સીસ 

માટેની શોધ માટે પોતાના સો��ુશ�સ સાથે ક� પનીઓ સપોટ�  કરે છે. 

એ
ચ�એચ ઇ��ડયામાં �કચ�સને વેગ મળ� 

ર�ો છે. વ�ડરશેફ કે સં�વ ક�ૂર જવેા 

માક�ટ લીડસ� �ડઝાઇન, સંવ�ધ�ત 

કામગીર�ઓ તથા કૂ�ક�ગ અને �કચન મેનેજમે�ટમાં 

વધારે �ુ�વધાઓની ���એ તેમની નવીનતાઓ રજૂ કરે છે. ભારતીય �કચ�સ આ�ુ�નક 

ટેકનોલો� અને �ુ�વધા અપનાવી ર�ાં છે. �માટ�  �કચ�સ વ�ુને વ�ુ ભારતીય ઘરોમાં 

વા�ત�વકતા બની ર�ાં છે. કૂકવેર અને �કચનવેર ઉ�પાદનો �વાહને સમજ ેછે અને �માટ�ર 

સો��ુશ�સ ���ુત કરે છે. 

��ડ �ટોરેજ, તૈયાર�, �ોસે�સ�ગ, સ�વ�ગના તમામ તબ�ાઓમાં �વ�છતા અને આરો�યની 

સલામતી તથા �ડશવો�શ�ગ નવી માગો છે, જ ેનવીનતાઓ ઊભી કરે છે. 

�ાહકો ઘણા નવા સો��ુશન જોઈ શકે છે અને એની સમી�ા કર� શકે છે, ઉદાહરણ 

તર�કે, હોલ 3માં �વા�ય માટે સલામત કો�ટ�ગ સાથે કૂકવર. 

ભારતમાં વો��ુમમાં �ક�સ હોમ 

�ોડ�ટ બ�ર વધી ર�ં છે અને ુ

માતા�પતાઓ �ે� �ુણવ�ાઓ 

અને વધારે �ા�ડ ઇ�છતાં હોવાથી આ બ�રે નવી 

તકો ઊભી કર� છે. નવીન, સાર� �ડઝાઇન ધરાવતાં 

અને સાર� �ુણવ�ા�ુ�ત ઉ�પાદનો માટેની માગમાં દર 

વષ� અંદાજ ે 15 ટકાનો વધારો થઈ ર�ો છે. 

એચ�એચ ઇ��ડયાએ એની �ડસે�બર એ�ડશનમાં �પે�યલ �સલે�શન �દાન ક�ુ� છે, જ ે

બેબી �લે�કેટ, બેબી બે�ડ�ગ, �ક�સ મે�ે�સીસ, વોકસ�, કટલર�, ટેબલવેર, �ક�સ �ટોરેજ, 

શૈ��ણક રમકડાં વગેરે જવેા બહોળા ઉ�પાદનો �દ�શ�ત કરશે. 

પ�ુચી સાર� ર�તે બનાવેલા સો�ટ ટૉ�સ, બેબી એ�ડ �ક�સ બે�ડ�ગ, બેબી ટૉવે�સ, 

એ�સેસર�ઝ, ક�ફટ�સ�, �ગ�ટ સેટ વગેરેની અ�ત રચના�મક રે�જ ���ુત કરશે. તેઓ 

�ડઝની/માવ�લ/�ટારવોસ��ું લાઇસ�સ ધરાવતા બેબીસ એ�ડ �ક�સ ઉ�પાદનોની તેમની રે�જ 

પણ ���ુત કરશે. હેપી હોમ �લને�સ �ારા �ક�સ બેડ �લનેન, શેપ ધરાવતા કુશ�સ, શાવર 

કટ�ન, �પલો, ��વ�ટ પણ દશા�વવામાં આવશે. સે��ુર� મે�ે�સીસ �ક�સ મે�ે�સીસ�ું �વ�શ� 

કલે�શન ���ુત કરશે. બોનહેર અને ડૉ�ટર ટોવે�સ તેમના �ક�સ ટોવે�સ �લને�સ રજૂ 

કરશે. ભારતમાં ટોવે�સના �ે� ઉ�પાદનો પૈક��ું એક શારધા ટેર� તેની �ા�ડ માઇ�ો કોટન 

અંતગ�ત �ક�સ માટે બેડ શીટ અને ટોવે�સ એમ બંને ���ુત કરશે. ઇપીસીએચ હાથથી 

બનેલા લાકડાના રમકડાના ઉ�પાદકો, �ક�સ ફ�ન�ચર અને અ�ય �ક�સ એ�ડ બેબી 

ઉ�પાદનોની �ૂપ ભાગીદાર��ું આયોજન પણ ધરાવે છે. અ�ય ઘણા �નય�મત �દશ�નો પણ 

�વ�શ� �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। । । ।
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એચ�એચ ઇ��ડયાએ મને માર� કળા દશા�વવા આ �લેટફોમ� આ��ું છે. હ�ુ  અહ� પહેલી 

વાર આ�ો છુ�  અને મારે માર� કળાને લોક��ય બનાવવા, શ� હોય તો ભ�વ�યમાં તાલીમ 

આપવા આ �કારના વધારે �લેટફોમ�ની જ�ર પડશે. હ�ુ  માર� કળાને લાંબો સમય �વંત 

રાખવા ઇ�છુ�  છુ� .

એચ�એચ ઇ��ડયામાં આ બી� કે �ી� 

�ુલાકાત છે તથા દર વષ� અમે �દશ�નને અપે�ાથી 

વધારે સા�� જો�ું છે. આ �ે� ર�તે આયો�જત છે 

અને આંતરરા��ય �તરનો છે, જ ે�દશ�કોને તેમની 

�ા�ડને �ો�સાહન આપવાની બહોળ� તક આપે 

છે. મને આશા છે અને વ�ુને વ�ુ �ુક�શ 

ક� પનીઓને એચ�એચ ઇ��ડયામાં સામેલ થવા 

�ો�સાહન આ�ું છુ� , અમે એની ભલામણ કર�એ 

છ�એ. 

મા�ટર �લ�વ�ગ શોની શ�આતથી એચ�એચ 

ઇ��ડયા સાથે છે. અમે વષ�માં 4 �દવસ શોમાં હોઈએ 

એ ન�� છે. અમા�� માન�ું છે કે, લોકેશન ચાવી�પ છે. 

અમે છે�લાં 22 વષ�થી �વસાયમાં છ�એ. ચા�ુ વષ� 

�વશેષ બાબત એ છે કે, અમે �રટેલસ� માટે શોપ-ઇન-

શોપ �વભાવના ���ુત કર� છે. આ ખર�દ� અગાઉ 

ઉ�પાદનનો અ�ુભવ �ાહકોને આપશે. અમે કલરના 

�ે�ડ અને �વભાવનાને સમજવા 18 મ�હના અગાઉ 

કામ કર�એ છ�એ. 

એચ�એચ ઇ��ડયા અમા�� સૌ�થમ �લેટફોમ� હ�ું, 

�ાં અમે એક �ા�ડ તર�કે �દશ�ન શ� ક�ુ� હ�ું. અમે 

છે�લાં 5 વષ�થી એચ�એચ ઇ��ડયામાં �દશ�ન 

કર�એ છ�એ અને દરેક વષ� �ૂથ મોટો થાય છે. સમ� 

ભારતમાંથી �રટેલસ�ને મળ�ું હ�મેશા લાભદાયક છે. 

અમારા માટે 50 ટકા �રટેલસ� �ુનરાવ�ત�ત �ાહકો છે. 

તેમને ���તગત ર�તે મળ�ું સા�� છે. એનાથી અમને 

ઉ�પાદનો પર ��તભાવો મેળવવા અને એમાં �ુધારો 

કરવામાં મદદ પણ મળે છે.

અમે છે�લાં થોડાં વષ�થી એચ�એચ ઇ��ડયામાં 
સહભાગી થઈ ર�ાં છ�એ, હક�કતમાં એચ�એચમાં 
લગભગ સામેલ થયા છ�એ. અમારા ઉ�પાદનો માટે આ 
ઉ�ચત �લેટફોમ� છે, �ાં અમે અમારા નવા ઉ�પાદનો 
���ુત કર�એ છ�એ અને લ�ચ કર�એ છ�એ. અહ� 
અમારા �ાહકો આવી શકે છે અને ઉ�પાદનને અ�ુભવી 
શકે છે. અમે 50થી 60 ચોરસ ફ�ટમાં નાના �ૂથ સાથે 
શ�આત કર� હતી અને હવે અમે 200 ચોરસ ફ�ટનો 
�ૂથ ધરાવીએ છ�એ. અમે �ેટર નોઇડા એ�ડશનમાં 
સહભાગી થયા હતા અને 6 મ�હના થયા હતા. અમે 
સમાન અને અગાઉ જવેો ��તભાવ મળવાથી 
અ�ભ�ૂત છ�એ.

અમે છે�લાં 3 વષ�થી એચ�એચ ઇ��ડયામાં સામેલ 

થઈ ર�ાં છ�એ અને અમે હ�મેશા ક�ું ન�ું અ�ુભવીએ 

છ�એ. અમે દ�ુનયાભરમાંથી અનેક �ા�ડ જોઈએ 

છ�એ, જ ેએને ભારતમાં સૌથી મોટા �ેડ શો પૈક�નો એક 

બનાવે છે. એચ�એચ અમાર� �ા�ડ તર�કે રજૂઆત 

માટે અને અમારા માપદ� ડો માટે હ�મેશા અમારા ��ેટે� 

બોડ�માં અમારા ઉ�પાદનો �દ�શ�ત કરવા સામેલ છ�એ. 

આ શોમાં સમાન �વચારસરણી ધરાવતા લોકો એકમંચ 

પર આ�ાં છે અને એ કારણે �ુલાકાતીઓ અ�ય લોકો 

સાથે �વાભા�વક ર�તે વાત કરે છે અને સં�ુ�તપણે 

�વસાય વધારે છે. અમારા �ૂથની સાઇઝ નાનામાંથી અ�યારે સૌથી મોટા �ૂથ પૈક�ની એક 

થઈ ગઈ છે. 

હુસે�યન એય�દન,
કો���ુલેટ જનરલ ઓફ �ુક� 

અ�ભનવ મહાજન, 
એમડ�, મા�પર

રાજ�ે� અંકામ,
કલાકાર, ઇ��ડયા હે�રટેજ પેવે�લયન

એસ કે મ�હો�ા, 
�ડરે�ટર,

સે�સ એ�ડ માક��ટ�ગ, ���ંગ�ફટ

��તમા લાડ�વાલા,
સહ-�ાપક અને �ડરે�ટર, પ�ુચી અ�ૂવ� કુમાર, 

આ�સ�ટ�ટ વીપી, 
ઇ��ડયા �ોડ��સ સો�સ�ગ,

વ�ડરશેફ

1 �દવસની
તસવીરો

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