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�नया�तदारा�ंा वतीने आतंररा�ीय सं�हाचंी ऑफर �
 रतीय �ाहक अ�धक उ�ातं होत असताना �ानंी भाखरेदी केले�ा घरगुती कापडा�ा सव� �वभागामं� े
उ�म दजा,�  आतंररा�ीय रंग आ�ण िडझाईन तसेच �

उ� काय��मतचेी मागणी होत असताना,  िकरकोळ �व�े�ानंी 
�ाहका�ंा या �वकसीत गरजानंा ��तसाद देणं आव�क ठरत.े

दशकभरात, 300 सु�ा�पत �नयात�  समुहानंी HGH India �ारे 
भारतातील देशातंग�त बाजारपेठेत यश�ी �वेश केला आह.े  आज 
�ा�ंाकडे भारतीय िकरकोळ �व�ेत े आ�ण �ाहका�ंारे सु�ा�पत व 

ंमा�ता�ा� �ॅडची मालक� आह.े

आघाडी�ा भारतीय �नयात� दारा�ंारे देऊ कर�ात येणा�या बडेशीट, 
ंटॉवेल, �एुट, क�फट�र, डेकोरेटी� बिेडग, रजाई, उ�ाळ� �ँकेट, 

पडदे, �ो�ज,् कुशन क�र, टेबल आ�ण िकचन �लनन, बाथ मॅट 
(पायपुसणी) आ�ण रग, ए�रया रग, �रुी, डोअर मॅट आ�ण �व�वध 
�कारचे सजावटीचे मेड-अप अशा ��पा�ा आतंररा�ीय घरगुती �
सजावटी�ा कापडी उ�ादनं (होम टे�टाई�)�ा सवात�  �व�तृ 
�ेणीचं अनावरण HGH India �ा वतीन े कर�ात येणार आह.े

आगामी आव�ृीत, या �नयात� दारा�ंारे �द�शत कर�ात येणा�या काही 
घरगुती सजावटी�ा कापडी उ�ादन (होम टे�टाईल) �ँडम� े
मा�र, �चुी, माय�ो कॉटन, के. जी. डे�नम, डॉ�र टॉवे�, बो�र, 
पानो,  �लबट�,  कालेन,  बाल�व�ा,  गौ�व� याचंा समावेश आह.े  
तकु�तील माय�ोफायबस�सारखे आतंररा�ीय �ँडही �दश�नात�
सामील आहते. 

अनेक �वशेष गटाचें �दश�न
आघाडी�ा आतंररा�ीय आ�ण भारतीय �ापार �ो�ाहन एज�ी�ारे अनेक रा�ीय आ�ण आतंररा�ीय गट � � �
सहभागाचे आयोजन कर�ात आलं आह,े  �ामुळे भारतीय िकरकोळ �व�ेत,े �वतरक, इंिट�रयर िडझायनर 
आ�ण सं�ा�क खरेदीदारासंाठी मो�ा संधी उपल� झा�ा आहते . HGH India पु�ा एकदा 
खरेदीदारानंा अनपे��त सजन� शीलता, उ�ादन�वषयक नवक�ना, िडझायनर आ�ण होम टे�टाईल, होम 
डेकोर, हाउसवेअर, होम फ�नचर आ�ण भेटव�ंसंूबंधी कारा�गरीसमवेत जोडेल.

इटा�लयन टेड�  एज�ी, इटा�लयन नॅशनल पॅ��ेलयनचे ��त�न�ध� करणारे 10 सु�ा�पत िडझायनर आ�ण 
उ�ादकानंा घरातील फ�नचर, सजावटी�ा काचे�ा व�,ू पो�सलेन आ�ण कलाकृती, सजावटी�ा उपकरणं, 

ं ंवॉल डेकोर, वडून �ोअ�रग आ�ण इंटी�रयर िडझाईन संक�नासंार�ा �ेणीत आणत आह.े

ए��ोट� �मोशन कौ��ल फॉर हॅ�ी�ा�स् (EPCH) ह े िद�ी, मुरादाबाद, आ�ा, सहारनपूर, खुजा,�  
जोधपूर आ�ण जयपूर यासंार�ा क� �ामंधील 20 �दश�क गटाचे आयोजन करत आह,े  �ापैक� बरेच जण 
HGH India येथ े�थमच �दश�क �णनू सहभागी होतील. 

नॉथ � ई� स�टर फॉर टे�ॉलॉजी अडँ �रसच� (NECTAR) बाबं,ू ऊस, लाकूड, रेशीम, नैस�गक मणी आ�ण 
दगड यासार�ा सािह�ातं भारता�ा ईशा�केडील ह�कलेचे �व�वध पयाय�  �द�शत करेल. नॅशनल 
िडझाईन स�टर, िद�ी, संपूण � भारतातील भारतीय कारा�गरा�ंारे �व�वध ह�कले�ा आध�ुनक आव�ृाशंी 
जोडले जाईल. इंिडयन इ���टू ऑफ काप�ट टे�ॉलॉजी भदोही, वाराणसी, आ�ा आ�ण जयपूर सार�ा 
क� �ामंधनू उ�ृ� ह��न�मत काप�ट/गा�लचे उ�ादकाचें आयोजन करेल. नॅशनल हँडलूम डे�लपम�ट 
कॉप�रेशन (NHDC) देशा�ा �व�वध भागातंनू  हातमाग �वणकर आ�ण हाताने �वणले�ा घरगुती कापड 
उ�ादना�ंा उ�ादकानंा कुशन क�र, बडे क�र, पडदे, टेबल आ�ण िकचन �लनन यासार�ा उ�ादनानंा 
सा� करेल.

EPCH ने HGH India �ा िकड्स होम (घरातील बालकासंाठी) �वभागात �थमच हाताने बन�व�ात 
आलेली खेळणी यािठकाणी उपल� क�न िदली आहते.

ंअसादीप फ�न���, ए��गंट �व�स�, देवतारा, �कासा, �भ�ू 
फॅ���, मा�वन �ेदर, होम फॅ���, वॅ�म होम, �ाभम कोट�ना अडँ 
होम �ोरी इ�ादी �नय�मत �ा�नक घटका�ं�त�र� होम टे�टाई� 

ं�ा�ंा बडे�ीट, टॉवे�, सजावटीची मेड-अप, फ�न��ग फॅ��क,
पडदे व घरगुती सजावटी�ा कापड उ�ादना�ंा नवीन सं�हाचं 
सादरीकरण करती�. 

�ाच�माण े ह�कला, सजावटीचं सािह�, घरगुती फ�नचर, मॅटेस� , 
उ�ी, र� आ�ण काप�ट (गा��चे), �ेन�ेस �ी�ची भाडंी, 
िकचनवेअर व कूकवेअर; ��ा�ीक आ�ण सव�साधारण भाडंी 
(हाऊसवेअर), टेब�वेअर तसंच अ� घरगुती उ�ादनानंी भारतीय 
�ाहकाकंडे �� वळव�ं, कारण �ानंा दे�ात सवा�� धक �वसाय संधी 

आ�ण अ�धक नफा िदसतो. �नयात� दार आ�ण भारतीय िकरकोळ 
�व�े�ा�ंा ���ने ही एक सु��ती असे�, ज ेजाग�तक दजाच� ी उ�ादनं 
आ�ण केवळ आयात आरेखन  (िडझाईन)वरी� अव�ं�ब� कमी
क� �कती�. 

होम टे�टाई�, सजावटी�ा व�ू, सजावटीचं फ�नचर, हाऊसवेअर 
तसंच भेटव�ं�ूा �ा�नक बाजारपेठेती� संपूण � �ेणी�ा व�ृीक�रता 
HGH India संपूणत� : स� आह.े  25,000 �न अ�धक �व�े�ानंी 

ंअगोदरच पूव�-नोदणी के�� असून हा चार िदवसीय �ापारी काय��म 
१३-१६ िडस�बर २०२२ पय�त चा�णार असून आगामी उ�ाळ� २०२३ 
�ा �व�� मोसमात मुंबईत �वसाया�ा चा�ना दे�ासाठी
बाधंी� आह.े   
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HGH India म�े हे असे� �� 
HGH India कायमच भारतीय बाजारपेठामं� े�वसाय वाढ तसेच �व�श� वग�वारीत माग�दश�क आ�ण संधी-�दा�ा�ा �पात काय� करत आ�ा आह.े 

�द�क�  तसेच गंभीर �ापारी खरेदीदार या�ंा �ाभाक�रता आप�े �य� सु� ठेवत, HGH Indiaची १२ वी आव�ृी पु�ा एकदा न धंडुाळ�ात
ंंआले�ा काही �व��� वग�वारीवर �� क� ि�त करणार आह.े  ह े झोप (���प), घरगुती फ�नचर (होम फ�नचर), �ाट� िकचन, वॉ� अडँ �वडो

तसेच िकड्स होम'चे �व� आह.े  

HGH India �ा मागील दोन आव�ृातं 
व�� ऑफ ��प पॅ����यन'ने �द�न� ा�ा 
भेट देणा�यावंर अि�तीय छाप सोड��. 

झोपेसंबंधी उ�ोग जगतात �णजचे ���प इंड�ी� त 
ंअ�ाध�ुनक ट�ड� स ्व ना�व�पूणत� चेी सा� पटवत ट�ि� डग संधी 

�णनू ��ंसा कमाव�� आह.े  

ं ं��पवेल, कल�-ऑन, ��गिफट, स��ुरी, सेटा,�  सीमॉन, ��ग एअर, ��पमॅ�, �रपोज, �ल�ा यासंारखे 
ंअ�ग� �ॅड आगामी HGH India �ा 12 �ा आव�ृीत देखील व�� ऑफ ��प'�ा सा� करणार 

आहते . �तस�यादंा, व�� ऑफ ��प इथ ेभेट देणा�यानंा वै�श�पूण � आरो�दायक झोपे�वषयी तं��ान-�हेी 
नावी�पूणत� �े वषयी अदं ाज �दान करेल. या�शवाय, कंफ�, अमोरा, आरडीपी फोम, फेमस फोम यासंारखे 
काही आगामी �ँड आ�ण �नमात�  े �त:�ा वैय��क अ�भनव �व�� घटक (यएूसपी)सह �त:ला सादर 

करणार आहते.    

HGH India आ�ण इंिडयन �ीप �ॉड�स् फेडरेशन (ISPF), व�� ऑफ �ीप याचंा संय�ु उप�म 
इथ ेभेट देणा�यानंा झोपे�ा उ�ादनामंधील नवक�ना आ�ण तं��ानाचा ट�ड�  समजनू  घे�ास मदत करेल. 

चागं�ा झोपेमुळे उ�म आरो� �मळत,े  ह े सव�मा� स� आह.े  HGH India मधील व�� ऑफ �ीप 
पॅ��ेलयन िकरकोळ �व�ेत े आ�ण चॅनेल पाट�नरना झोपे�ा उ�ादनामं� े गादी, उशा, �ँकेट आ�ण 
क�फट�र यासंार�ा नवक�नावंर उपय�ु मािहती देईल. या मु� झोप उ�ादना�ंा चागं�ा 
गुणव��े�त�र�, चागं�ा दजाच� ी झोप सु�न��त कर�ाक�रता इ�ादी �ँड आ�ण उ�ादक मॅटेस�  

ं ं ं�ोटे�र, �ी�पग बॅग, �ी�पग पॉड, �ी�पग गॅझटे आ�ण यो� संगीत, �काश, खोलीचे तापमान, रंग, गंध 
आ�ण सुगंध, हवा शु� करणारे पदाथ � यासार�ा उ�ादनाचें मह� शोधत आहते . 

HGH India येथील व�� ऑफ �ीप पॅ��ेलयन िकरकोळ �व�ेत े आ�ण �ापार अ�ागतानंा �ीप 
�ॉड� �णजचे  झोप�वषयक उ�ादना�ंा आगामी ट�ड� ब�ल �श��त करेल आ�ण �ाहकानंा वैय��क 
गरजासंाठी सव��म-सुयो� झोप�ा�ा उपायावंर चागंली मािहती दे�ासाठी �ानंा तयार करणार आह.े 

व�� ऑफ �ीप पॅ��ेलयनम�,े त� चागं�ा दजाच� ी झोप आ�ण उ�म आरो�, झोपेची ��ता, 
आराम, कमी झालेली तणाव पातळ� आ�ण उ�ादकता यावरील संशोधनाचे �न�ष� शेअर करतील. आज 
�ाहक �ा�ंा वैय��क गरजासंाठी झोपेचे उपाय शोधत आहते . िकरकोळ �व�े�ानंी गती राखली पािहज.े

व�� ऑफ �ीप ही िकरकोळ �व�े�ासंाठी �ा�ंा उ�ादनाचंी अि�तीय वै�श� ेसमजनू  घे�ासाठी �ँड 
आ�ण उ�ादकाशंी थटे संपक�  साध�ाची एक अनोखी संधी आह.े

��ेक स�ात 20 �म�नटा�ंा कालावधीसह �ावसा�यक संघा�ारे मोफत िकरकोळ �व�ेत े��श�ण स�ं ह े
ंअ�त�र� आकष�ण राहील. जागा मयाि� दत अस�ाने, HGH India साठी सव� नोदणीकृत अ�ागंत या 

ं ंसे�मनारसाठी नोदणी क� शकतात. त�ुी अगोदर अ�ागत �णनू नोदणी केली अस�ास से�मनारसाठी 
ंंनोदणी कर�ासाठी खालील �लकवर ��क करा.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_7kzKDRJWhl93_EtCoGd
ECbyeqJ9syWyyLERD0Ll9Rkabw/viewform

ंत�ुी अजनू ही अ�ागत �णनू नोदणी के�� नस�यास, कृपया इथ े ���क करा 
https://www.hghindia.com/ eng/otp-registration/ ं आ�ण 5 िडस�बर, 2022 पूव� नोदणी 

ंंकरा व त�णी �. 1000/- नोदणी शु� बचतीचा लाभ �ा. �ानंतर त�ुी उपरो� �लकवर ��श�ण 
ंस�ाक�रता नोदणी क� शकता.   

होम फ�नचर

आगामी आव�ृीत, HGH India काय��मतते भर घाल�ासाठी आ�ण 
घराची सजावट वाढ�व�ासाठी घरातील फ�नचरची �ेणी आणखी 
वाढवेल. होम फ�नचरमधील आगामी ट�ड�  इथ े उभारले�ा होम फ�नचर 
पॅ��ेलयन�ारे �द�शत कर�ात येतील. 

इटा�लयन नॅशनल पॅ��ेलयनमधील 10 इटा�लयन �दश�कापैंक� हॉल 
ं�माकं 1 म� ेचार टेबल, खु�ा,�  सोफा आ�ण कॅ�बनेट, लाकडी �ोअ�रग आ�ण सानुकू�लत फ�नचरसारखे 

सुस� घरगुती फ�नचरचे �दश�न कर�ात येईल. 

वेळ मयाद� ा अस�ाने, �ाहक एकाच छताखाली संपूण � गृह सजावट पयाय�  �णजचे  होम डेकोर सो�शू� 
शोधत अस�ाने, घरगुती वग�वारी �णजचे होम कॅटेगरीतील िकरकोळ �व�ेत े �ा�ंा �ोअरम� े होम 

ंफ�नचरची संपूण � �ेणी जोड�ास उ�कु आहते . फ�न�शग, होम डेकोर आ�ण फ�नचर िकरकोळ �व�ेत,े 
ंइंिट�रयर िडझायनर, आ�कटे�, �वतरक आ�ण इ�ुक �ँचायझीना भारतीय आ�ण आतंररा�ीय �ँड आ�ण �

उ�ादकाकंडून आध�ुनक, पारंपा�रक आ�ण उंची 
फ�नचरचा शोध घे�ाची संधी �मळेल. 

घरात वापर�ाचे फ�नचर �णजचे होम 
ं ंफ�नचरम� े�ल��ग �म, डाय�नग �म, बडे�म, 

िकचन,  �डी �म,  बाथ�म,  होम ऑिफस 
फ�नचर, अ�ॅ�ट फ�नचर, आऊटडोअर आ�ण 
लेजर फ�नचर याचंा समावेश असेल. �ात सोफा, 

ंरे��नस�, डाय�नग टेबल, बडे, वॉड�रोब, कॉफ� 
टेबल, क�ोल, कॅ�बनेट, साइड टेबल, होम 
ऑिफस टेबल, खु�ा,�  बीन बॅग आ�ण पाउफ, 

ंरॉिकग चेअर, �ूल, झोपाळे, िकड्स फ�नचर, 
गाड�न फ�नचर यासार�ा उ�ादनाचंा समावेश आह.े  आऊटडोअर फ�नचर, रॅक आ�ण टॉ� ली, बार कॅ�बनेट 
आ�ण �ोरेज चे�, डेस� र आ�ण �मरर, बकु शे� आ�ण मॅग�झन हो�र, शोकेस आ�ण िड�� ेय�ुनट इ. 
अ�ी उ�ादनं समा�व� असती�. 

ता�ं�क �गतीमुळे लाकूड, बाबं,ू वेत, �ा��क, पाम सालीपासून तयार कर�ात आ�े�ं, लोखंड, पोलाद, 
�पतळ, काच, दगड, ऍ�े�लक, नूतनीकरण सािह�ात अ�ाध�ु नक फ�नचरची �न�मती होत े आह.े  

वाढत े शहरीकरण, छोटी घरं आ�ण भा�ावरील �नवास�ानं या घटकाचंा भारतीय �ाहका�ंा फ�नचर 
खरेदी प�तीवर प�रणाम होतो आह.े आज लोक कमी खचात�  आ�लशान घरा�ंा शोधात आहते . 

आज�ा काळात �ाहक रेडीमेड �णजचे  तयार फ�नचर आ�ण मऊ फ�नचरला �ाधा� देतात. �ाचंा 
एकमेकाशंी सम�य असेल. साथ रोगानंतर�ा काळात, घर-कायाल� य आ�ण जागा वाचवणा�या फ�नचरची 
मागणीही वाढत आह.े  

ंपारंप�रक फ�नचर दालने आ�ण क�मायझशेन सोबतच संपूण � होम �ोअस�, फ�न�शग �ोअस�, होम डेकोर 
�ोअस� आ�ण ऑनलाइन िकरकोळ �व�ेत ेफ�नचर खरेदीसाठी नवीन गंत��ान बनत आहते .
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१२ वी आवृ�ी : १३-१६ �डस�बर २०२२, बॉ�े एि�झ�ब�न स�टर, मंबुई 

होम टे�टाई�   होम फ�नचर   होम डेकोर   िकडस् होम   भेटव� ू। । । ।

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/
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Windows

�ाट� िकचन

HGH इंिडया�ा या आव�ृीत �यंपाकघरं आणखी बळ �मळवत 
राहतील. वंडरशेफ, �ने, हॉिक�, य-ूकूक, यनुायटेड एकता, संजीव 
कपूर, रेना, िफ�स�, नो�ा, अवके-नॉ�, �वकास, ���लयंट, �ी अडँ 

सॅम, रोका यासंारखे बाजारातील मात�र �यंपाक आ�ण �यंपाकघर �व�ापनात सु�वधा संबं�धत 
सुधारीत आरेखन, चागंली काय��मता आ�ण बरंच काही सोबत घेऊन नवक�ना सादर करतील. अ�ागत 
�ा�ंा उ�ादनाचंी संपूण � �ेणी समजनू घे�ास आ�ण पाह�ास स�म होतील. 

भारतीय घरामं� े�ाट� िकचन ह े वा�व बनत ेआह.े  आजचे मॉ�लूर िकचन �ाट� उपकरणं, गॅझटे आ�ण 
�ॉइस अ�स�ंटसह अ�धक ब�ु�मान होत आहते . कूकवेअर आ�ण िकचनवेअर उ�ादक देखील �ाट� 
उ�ादने सादर कर�ाचा संकेत देत आहते . HGH India 2022 जलद, आरो�दायी, पयाव� रणपूरक 
आ�ण अ�धक सोयी�र �यंपाकासाठी मॉ�लुर िकचन,  िकचन अ�ाय�से,  कूकवेअर आ�ण 
िकचनवेअरमधील नवक�नावंर ल� क� ि�त करेल.

�ाट� िकचन पॅ��ेलयन िकरकोळ �व�ेत,े �वतरक आ�ण �ापार खरेदीदारानंा भारत आ�ण इतर देशातंील 
ं�ँड आ�ण उ�ादका�ंारे सादर कर�ात आले�ा नवक�नाचें मू�ाकंन करेल. मॉ�लुर िकचन, कुिकग, 

कूकवेअर, िकचन अ�ाय�से आ�ण िकचन टू� मधील आगामी ट�ड�  आ�ण उ�ादन नवक�ना समजनू  
घे�ास मदत करेल.

�चर�ापासून त ेजाळ�पय�त, साफसफाईपासून त ेअ� तयार कर�ापय�त, अ� �ि�या कर�ासाठी �म�ण, 
ं ं ं ंबिेकग,  उकडवण े िकवा तळण,े  उकळण े त े तळण,े  टो��ग त े भाजण,े  आइ�सग त े सजावट… 

�यंपाकघरातील सव� ि�याकलाप साम�ी, �ि�या, सोयी आ�ण आरामदायक �ातंी घडवनू आणत आहते . 
�चालन, पोषण, ��ता, आरो� आ�ण पयाव� रण ह े �यंपाकातील नवीन �मुख श� आहते .

अ� साठवण, तयार करण,े �ि�या करण ेआ�ण वाढण ेया सव� ट��ावंर ��ता आ�ण आरो� सुर�ा या 
नवीन माग�ा आहते  �ामुळे नवनवीन शोध ���पथात येतील.

HGH India 2022 म�,े �ाट� िकचनसाठी एक �वशेष पॅ��ेलयन�ारे िकरकोळ �व�ेत ेआ�ण �ापार 
अ�ागतानंा अपडेट कर�ासाठी आगामी ट�ड�  सादर कर�ात येई�. 

ं�भती आ�ण �खड�ा 

�ाहक �ा�ंा घरात अ�धक ऐटबाज आ�ण सुलभ सु�वधाचंी �नवड 
ं ंकरतात. �ासाठी त े �ा�ंा �भती आ�ण �खड�ावंर सौदयान� े प�रपूण �

आ�ण काय��मता�ंा संगमाक�रता ना�व�पूण � सािह� आ�ण 
तं��ानाचा शोध घतेात. साध ेवॉलपेपर, �ाइंडस ्आ�ण पडदे याव�न �यंच�न, �गत सूय� संर�ण साम�ी, 
वैय��क आरेखन आ�ण एखा�ाची आवड आ�ण ���म�ा�ा अ�भ��ी�ा िदशेने ल� वळत े आह.े  

ंवॉलपेपर, �ाइंड्स, पडदे, वॉल िफ�नश आ�ण �वडो ऑटोमेशन ह े भारतात झपा�ाने वाढणारे �वभाग 
ं ंं(सेगम�ट) आहते . भारतीय फ�न�शग माक� टमधील सवात�  ज�ुा �ेणीपैक� एक अस�ाने, �भती आ�ण 
ं�खड�ा �णजचे वॉ� आ�ण �वडोजला आध�ुनक आरेखन, तं��ान आ�ण काया�� क हाड�वेअर याचंा 

पु�ा शोध घणे े आ�ण �ा�ंाशी 
जळुवनू घेण े आव�क आह.े  
वॉलपेपरलाही अ�धक आध�ुनक �श� 

ं ंजसे क� िड�जटल ��िटग आ�ण उ�ृ� 
िडझाइनसह सुधा�रत सािह�ाची 
आव�कता आह.े  अथ�� व�ा असो, 
�ी�मयम आ�ण ल�झरी असो- सव� 
�वभाग चागं�ा काम�गरीसाठी आ�ण 
सजावटी�ा क�नासंाठी नवीन 
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साम�ी�ा आगमनाचा अनुभव घेत आहते . या नवक�ना िकरकोळ �व�ेत ेआ�ण �वतरकासंाठी वॉलपेपर, 
�ाइंडस,् पडदे आ�ण �खडक� वापरा�ा ��ीन े यासार�ा उ�ादनामं� ेगेम च�जर ठ� �कतात. 

ं ं ं�भती आ�ण �खड�ा (वॉ� आ�ण �वडोज) या �ेणीत भारतीय नवक�ना आ�ण जाग�तक �गती 
अधोरे�खत करतील.

ं ं�भती आ�ण �खड�ा (वॉ� आ�ण �वडोज)मधील �दश�कामं� ेमाय�ोफायबर, आसादीप, होम फॅ���, 
��एंटो, वालम फॅ���, वालम होम डेकोर (पडदे आ�ण पड�ाचें कापड) ��एंटो, नो�ा, जी. डी. गु�ा, 
�सपको, ��जन �ाइंड्स, इंिटमा डेकोर, ओ�म�ॉन टा� यॉ�न�, �ो�वन (�ाइंडस)्, माश�ल, डी-वॉल, 
मु�शी, एस.सी. शेठ, एि�झमस (वॉलपेपर), कोिहनूर, डॉ��न, 567, आर.टी. इंटरनॅशनल, �वट�, हवे ा 
(कट�न रॉड्स आ�ण �ाइंड घटक) आ�ण इतर अनेक सामील आहते . 

िकडस् होम 

बदल�ा जीवनशैलीमुळे आ�ण त�ण भारतीय पालका�ंा मुलासंाठी खरेदी 
ंकर�ा�ा सवयीमुळे, या �वभागातील �ँड आ�ण उ�ादकानंा �ाचंी 
ंउ�ादने िकड्स िकवा टॉय �ोअस��ा पलीकडे पोहोच�ासाठी िकरकोळ 

आ�ण �वतरण धोरणाची �ा�ा पु�ा रचण ेआव�क आह.े ..

भारतातील लहान मुलाचंं होम माक� ट मो�ा �माणात वाढत अस�ाने आ�ण पालक अ�धक चागंला दजा,�  
ंमुलासंाठी अनुकूल उ�ादना�ंा शोधात अस�ाने, हा �वभाग नवीन संधीची दारे उघडतो.

HGH India 2022 म� े बाळ आ�ण बालका�ंा घरातील उ�ादन,े  बडे व बाथ, फ�नचर, डेकोर, 
ं�ोअ�रग, खेळणी, �ॅ�, छंद, घरातील ि�याकलाप, मैदानी खेळ, ��डा आ�ण साहस, बाथ�म 

अ�ेॅसरीज, गृहोपयोगी व�,ू आरो� आ�ण ��ता अशा �वशेष �वभागाची ओळख क�न िदली जाईल. 

या �वभागातील ना�व�पूण,�  आरेखन कर�ात आले�ा आ�ण चागं�ा दजा�� ा उ�ादनाचंी मागणी 
ंभारतात दरवष� सुमारे 15% वेगाने वाढत आह.े  खरेदी�ा सवयीम�हेी बदल होत आहते , �ाहक �ाचंी 

सोय आ�ण वेळेची बचत कर�ासाठी आप�ा �नय�मत घरगुती खरेदीसोबत मुलाचंी उ�ादने खरेदी 
कर�ास �ाधा� देतात. खास मुलाकं�रता असले�ा दकाना�ं�त�र�, �नय�मत होम टे�टाईल, फ�नचर, ु
गृहोपयोगी िकरकोळ �व�ेत ेआ�ण मोठी फॉरमॅट �ोअर, �ापैक� ब�तके HGH India ला �नय�मत भेट 
देणारे आहते , �ा�ंा बालक �वभागाचा �व�ार कर�ास उ�कु आहते . 

मुलं �ा�ंा गॅजटेस्-चा�लत जीवनशैलीसह घरी अ�धक वेळ घालवतात, �ाहकानंा �त:�ा मुलाकं�रता 
गुणव�ापूण � झोप, खेळ, अ�ास, आराम, ��ता आ�ण सुर��तता यासार�ा गरजानंुसार राह�ाची जागा 
सुस� करायची आह.े  

ंबालकासंाठी असले�ा गृह �वभागात बबेी �ँकेट, बबेी बिेडग, टॉवेल आ�ण आघंोळ�ची उ�ादनं, मुलाचंी 
गादी आ�ण उशा, मुलाचें घरातील 
उपय�ुता �वषयक सामान, �ॅम 
आ�ण वॉकर,  मुलाचें फ�नचर, 
कटलरी आ�ण टेबलवेअर, 
पा�ा�ा बाट�ा,  लहान 
मुलासंाठी �ोरेज,  मऊ खेळणी, 
ता�ं�क आ�ण कृतीशील खेळणी, 
शै��णक खेळणी, मुलाचें सामान, 
शालेय व� ूआ�ण �ेशनरी, खेळ, 
मनोरंजक आ�ण बा� 
(आऊटडोअर) उपकरण,े मात�ृ 
ट��ात �ागणारी उ�ादनं, बाळासंाठी लागणा�या भेटव�,ू पाट� आ�ण उ�व उ�ादनं, उ�व उ�ादने, 
टाकाऊ व�,ू सजावटीची उ�ादने मुलासंाठी इ. उप�� असती�. 

ंPluchi �वणलेली सॉ� टॉईज, बबेी अडँ िकड्स बिेडग, बबेी टॉवेल, अ�ेॅसरीज, क�फट�र, �ग� सेट 
ंइ�ादीची अ�ंत ि�एिट� �ेणी सादर करणार आह.े  त े िड�/ेमा�ल� /�ारवॉस� परवानाधारक बालक 

उ�ादने देखील �द�शत करतील. हॅ�ी होम �लन�'�ारे लहान मुलासंाठी बडे �लनन, आकाराचे कुशन, 
शॉवरचे पडदे, उशा, रजाई देखील �द�शत केली जाईल. स��ुरी मॅटेस� ेस मुलासंाठी खास मॅटेस�  कले�न 
आणले. बो�ेर आ�ण डॉ�र टॉवे� आप�ा मुला�ंा टॉवेल लाइ�चे अनावरण करतील. शारधा टेरी, 
भारतातील उ�ृ� टॉवेल उ�ादकापंैक� एक असून �ा�ंा माय�ो कॉटन �ँड अतंग�त मुलासंाठी बडेशीट 
आ�ण टॉवेल दो�ी लॉ� करणार आहते . EPCH हाताने बनवले�ा लाकडी खेळ�ाचें उ�ादक आहते , 
�ानंी समूह सहभाग आयो�जत केला आह.े  त े मुलाचें फ�नचर आ�ण इतर लहान मुलासंाठी लागणारी 
उ�ादनं �द��त करती�. इतर अनेक �नय�मत �दश�क देखील मुलाकं�रता खास असले�ा उ�ादन �ेणी 
सादर करणार आहते . 

हाऊसवेअर   �ोरेज   टेब�वेअर   कूकवेअर   िकचन अ��ाय�ेस। । । ।

ंबेड अडँ बाथ   वॉ�पेपर   ��ाइंडस ्   ए�रया र�   सजावटीचं ��ोअ�रग। । । ।



सरकारचे वाढते समथ�न
�या एका द�कापे�ा जा� का�वधीम�,े HGH Indiaने आप�ा �व�ार आ�ण गेनाव�ौिकक वाढव�ासोबतच आप�या �द�न� क�ास� ाठी  आ�ण �ाहकासंाठी सात�ाने चागं�े 
�वसाय प�रणाम िद�े आहते . संपूण � भारताती� ५०० �न जा� �हरातंी� आ�ण नगरामंधी� 

३६,००० पे�ा जा� अ�� �ापारी खरेदीदारानंा भारतीय दे�ातंग�त बाजारा�ी  जोडणा�या या टेड�  �ो �ा 
एक �भावी मा�म �णनू आज भारतात आ�ण जगभरात मा�ता �मळा�� आह.े  HGH India�ा 
�द�न� क�ाम� � े ��स� आतंररा�ीय आ�ण भारतीय �ँड, िडझायनर, मोठे उ�ादक, एमएसएमई क� �े, �
आयातदार आ�ण �नयात� दाराचंा समावे� आह.े  अ�ेसर �ापा�यापंासून सव��ृ� भारतीय �ँड्स त े ३२ 
दे�ामंधी� ब�रा�ीय उ�ोजक �नय�मतपण े HGH Indiaम� े आप�या उ�ादनाचें �द�न�  माडंत �
असतात.

भारता�ा रा�ीय बाजारात दीघ�का��न �वे� �मळा�याने ह�क�ा, हातमाग आ�ण कुटीर ��ेानंा HGH �
Indiaमुळे सवात�  जा� फायदा �मळा�ा आह.े  दरवष� अ�ा अ�धका�धक छो�ा उ�ादकानंा जम 
बस�े�या ऑफ�ाईन आ�ण ऑन�ाईन �रटे� �ंख�े�ी संपक�  साधता येऊ �ाग�ा आह.े   संपूण � भारताती� 
५५० �हरातंी� आ�ण नगरामंधी� ३७,००० पैक� ७०% पे�ा जा� अ�� �ापार खरेदीदारानंी HGH 
India�ा सो�सग, ट�ड�  आ�ण बाजार�वषयक मािहतीसाठी �ा�ंा वा�षक काय��माचा एक अ�वभा� भाग 
मान�े आह.े   दे�ातंग�त �वभागाती� (ऑफ�ाईन आ�ण ऑन�ाईन �व�े�ासंह) भारताती�  सवात�  अ�ेसर 
असे १०० पैक� ९५% �रटे� चेन आ�ण �वतरक HGH India�ा �नय�मतपण े भेट देतात.  HGH 
India�ा भेट देणा�यापैंक� ९०% जण �े� �नणय� कत � आहते . याखेरीज, मु�� े क�न आ��या आ�ण 
आि�का या उदयो�खु बाजाराती� २८ दे�ामंधी� �ापार खरेदीदार �नय�मतपण ेHGH India�ा भेट 
देत अस�याने होम टे�ाई�, गृहसजावट (होम डेकॉर), गृहपयोगी (हाऊसवेअर) आ�ण भेटव� ू 
(�ग�स्)  या �वभागाती� काही�या द����त भारतीय उ�ादनासंाठी �नयात�  �मता �नमाण�  झा�� आह.े  ु

छो�ा आ�ण म�म उ�ोगानंा रा�ीय आ�ण आतंररा�ीय �रटे�र, आयातदार आ�ण सं�ा�क खरेदीदार, � �
भारत सरकार�ा व�ो�ोग मं�ा�य तसेच सू�, लघ ू आ�ण म�म उ�ोग मं�ालयाशी जोड�ासाठी 

HGH Indiaची ताकद आ�ण काय��मता ओळखून भारत सरकार�ा व�ो�ोग मं�ालयातंग�त ह�कला 
�वकास आय�ु आ�ण हातमाग �वकास आय�ु; उ�र �देश सरकार, ह�रयाणा सरकारने HGH Indiaला 
मोज�ा टेड�  शोसाठी मा�ता िदली असून यासाठी पा� �दश�नक�ान� ा �ा�ंा �व�वध योजनातंग�त बाजार 

ं�वकास अनुदान िकवा आ�थक मदतीची मागणी क�न सहभागासाठी आव�क असलेली र�म मो�ा 
�माणात कमी क�न घेता येईल.   

ं१२ पे�ा जा� �द�न� े आयो�जत के�यानंतर,  होम टे�ाई�, फ�न��ग, होम फ�नचर, गृह सजावट, 
गृहपयोगी आ�ण भेटव�ं�ूा झपा�ाने �गती करत असले�ा भारतीय बाजारावर �ानंी ल� क� ि�त केले 
आह े अशा �दश�क�ास� ाठी आ�ण �ाहकासंाठी एक �व�ासाह � आ�ण सवात�  जा� पसंतीचा टेड�  शो �णनू 
HGH Indiaने आपले अ��� अधोरे�खत केले आह.े   या �वसायातील सव� सरकारी, खासगी आ�ण 
आतंररा�ीय भागधारकासंाठी HGH India �णज े जण ूकाही दसरे घरच! ु�

ट��डस् २०२२/२०२३
GH Indiaने वतव� �े�� ट�ड� ्स संदभात� ी� भािकत े ही अनेक Hवषाप� ासून �ा�ंा �द�न� क�ास� ाठी आ�ण �ाहकासंाठी अ�त�य 
उपयोगी ठर�� आहते . या काय��माम�,े �ाहका�ंा पसंतीनुसार 

काही द��ा आ�ण अ�पावधी बद� के�यानंतर HGH India गे�या ज�ैु २२ ु
काय��माती� अदं ाजानुसार काम करण े सु� ठेवे�.  २०२२/२३ का�ावधीसाठी 
हॉ� १ मधी� ना�व�पूण � उ�ादनाचें �द�न�  ह े न�ा उ�ादना�ंा वा��वक 
�ेणीनुसार के�े जाई�.   यामुळे न�ा �व��� िठकाणा�न उ�ादने घे�ासाठी 
िकरकोळ उ�ादकानंा �रेणा �मळे�. गे�या काय��मपासूनचे क� (ट�ड� ्स) ह े 
घरगुती उ�ादना�ंा बाजाराती�  सामा�जक, जीवन��ै� आ�ण तं��ान बद�ाचे 

ं��त�बब  आहते .  भारतीय बाजाराती� होम फॅ�न आ�ण जीवन��ै� ट�ड� ्सम� े
मह�ाची भू�मका पार पडती� अ�ा रंग, िडझाईन, सािह� आ�ण ��ै�चा अदंाज 
दरवष� एचजीएचतफ�  वतव� �ात येतो.   

ं“�वड्स ऑफ च�ज” अथात�  बद�ाचे वारे- HGH Indiaतफ�  चागं�े सं�ोधन 
क�न तमु�ासाठी आण�ात आ�े�े ट�ड� ्स ह े २०२२/२३ या वषात� ी� अ�त�य 
ती�तनेे उदया�ा येणारे रंग, िडझाईन आ�ण सािह� याचें एक�ीकरण आह.े  
त�ुा�ा या ट�ड�  बकुम� े सव�समावे�क िडझाईन माग�द�न�  �मळे�. आगामी 

ंहंगामाती� नवीन खरेदी कर�ासाठी िकवा उ�ादन �ोत �ोध�ासाठी ह ेत�ुा�ा 
ंउपयोगी ठरे�.  २०२२-२३ सा�ासाठी भारतीय बाजारासाठी  िह��ग �ीन, इको 

आ�ट�, पप�� ॲ��े ू आ�ण पीसफुल अबँर या चार गटामं� े  ट�ड� ्स िडझाईन 
घटकाचंी रचना कर�ात आ�� आह.े 2022/23 साठीचे HGH India ट�ड� ्स ह े

ंहोम टे�ाईल, फ�न�शग फॅ��क, गृह सजावट (होम डेकॉर), अ�ेॅ� फ�नचर, 
गृहोपयोगी (हाऊसवेअर) आ�ण भेटव� ू (�ग�स्) अशा सव� घरगुती 
�वभागासंाठी लागू आहते.    
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फॅ�न ट��डस ्   बाजाराती� ट��डस ्   �ोत   �वसाय संधी। । ।
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