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Bombay Exhibition Center, Mumbai

नवक�ना  ट��डस्  उ�ादने  �ोत  संधी । । । ।
Maspar
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एचजीएच इंिडया
वसंत 2023 ची दमदार सु�वात

म टे�टाईल, होम डेकोर, होम होफ�नचर, हाऊसवेअर आ�ण 

भेटव�कू�रता ही भारतामधील 

अ�ग� B2B �ापारी काय��म HGH India 

क�रता पिहली वसंत आव�ृी आह,े  �जला गृहोपयोगी 

उ�ादन उ�ोग ��ेाचे बळकट सा� आह.े  सुमारे 

दोन वषा��न अ�धक काळ गोरेगाव येथील बॉ� े

इंटरनॅशनल एि�झ�बशन स�टरम� े को�वड 

��ालयाचा डेरा होता. आता �ाचिठकाणी होम 

टे�टाईल, होम डेकोर, होम फ�नचर, हाऊसवेअर 

आ�ण भेटव�कू�रता ही भारतामधील अ�ग� 

B2B �ापारी काय��म HGH India क�रता 

पिहली वसंत आव�ृी परतली आह.े  िदवाळ��ा 

अ�तशय यश�ी �व�� मोसमानंतर मोठी संधी 

�वकसीत कर�ा�ा उ�ेशाने हा �ापारी काय��म 

स� झाला. वसंत 2 0 2 3  �ाहक मागणी�ा 

उ�ेशाने �व�ेत े आ�ण �वतरकानंा उ�ादन साठा 

पु�ा तयार ठेवावा लागणार अस�ाचा �वचार 

�ानंी माडंला. �शवाय, आध�ुनक �ाहक 

मह�ाका�ंा ल�ात घेऊन �ा��ीने तयारी �णनू 

�ानंी नवीन क�ना, उ�ादने आ�ण सेवा 

�न�मतीची आव�कता बोलून दाखवली. HGH 

India चे �व�ापक�य संचालक, अ�ण �ंगटा 

�णाले: 

“आ�ी HGH India वसंत आव�ृीची �न�मती 

केली आह,े  जणेके�न आम�ा गृहो�ादन 

उ�ोगा�ंवषयी िदवाळ��ा काळात �वसाया�ा 

संधी वाढतील. उ�ादन आ�ण आरेखन (िडझाईन) 

नवक�ना वारंवार �नमाण�  झा�ाने �धा � ती� होत 

आहते , अ�धका�धक िकरकोळ �व�ेत े आ�ण 

�वतरक �ा�ंा पूव��ा वा�षक च�ाऐंवजी अध-�

वा�षक �ोत च�ा�ा िदशेने जात आहते . होम 

टे�टाइ�, होम डेकोर, हाऊसवेअर आ�ण 

भेटव�ं�ूा मागणीतील मजबतू वाढीचे पालन 

कर�ासाठी, �वतरक आ�ण िकरकोळ �व�े�ानंा 

�ा�ंा मू� साखळ�ला गती देण े आ�ण �ाहकानंा 

अतंीम ट��ापय�त ग�तशीलतचेा लाभ घे�ासाठी 

अ�त�र� संधीची आव�कता आह.े » 

या उदंड ��तसादा�ा �ापारी काय��माचे उदघाटन 

पारंप�रक प�तीने दीप��वल क�न कर�ात 

आले, यावेळ� काय��माचे �मुख पा�ण े �णनू टेड�  

क�मशनर अडँ डायरे�र ऑफ द इटा�लयन टेड�  

एज�ीचे डॉ. अलेसॅ��ो �लबरॅेटोरी, बीजपेी 

महारा�चे �व�ा आ�ण मा�वर अ�तथी अतलु  �

शहा, �ी अ�ण �ंगटा आ�ण डॉ. �ीट बोए�ेगर,  

HGH India चे संचालक �ाच�माण े उ�ोग 

��ेातील अनेक िद�ज, सरकारी अ�धकारी आ�ण 

अ� पा�ण ेउप��ताचंी �वशेष उप��ती लाभली. 

डॉ. बोए�ेगर यानंी सवास� मवेत दीप��लन 

के�ानंतर पु�ा एकदा खरेदीदार आ�ण �दश�नाला 

भेट देणा�याना  आक�षत कर�ाक�रता �ा�ंा 

सोयीने दजद� ार आरेखनाचे �ँड लावणा�या 

�दश�काचें आभार मानले. �ाच�माण े आप�ा 

गृहो�ादन उ�ोगा�ा आरेखन �मतानंा अधोरे�खत 

करत या िदमाखदार काय��माची मािहती देताना 

अतलु शहा �णाले: 

"HGH India चे ��प आ�ण सं�ृती आरेखन, 

गुणव�ा आ�ण सं��ेा बाबतीत उ� आतंररा�ीय �

मानकाशंी �मळतीजळु ती आह"े . �मुख पा�ण े डॉ. 

अलेसॅ��ो �लबरॅेटोरी यानंी �नदश�नास आणनू िदले 

क� �गत इटा�लयन गृहो�ादन उ�ोग HGH 

India सोबत दीघ�कालीन भागीदारी शोधत आह,े  

कारण H G H  इटा�लयन कंप�ासंाठी साजसेे 

वातावरण उपल� क�न देत,े �ामुळे जिटल आ�ण 

मो�ा भारतीय बाजारपेठेतील पिहली पायरी मो�ा 

�माणात सुलभ होत.े "इटा�लयन आ�ण भारतीय 

गृहो�ादन उ�ोगामंधील सहकायाच� ा �व�ार करण े

ह े इटा�लयन टेड�  एज�ीचे ल� आह"े . HGH 

India �ा िडस�बर 2022 आव�ृीमुळे एक�कडे 

400 �दश�क आ�ण �ँड आ�ण दसरीकडे 550 �न ु

अ�धक शहरामंधील खरेदीदार आ�ण �े�सफायर 

या�ंात बठैका सु� होतील.
�मुख पा�ण ेअलेसॅ��ो �लबरॅेटोरी आ�ण मा�वर अ�तथी अतलु  शहा अ� नामािकंतासंमवेत HGH India काय��मात
दीप��लन आ�ण उदघाटन करताना
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U-Cook

भारताती� इटा��यन गृह उ�ादनं
टा�लयन टेड�  एज�ी (I T A )  ने इएचजीएच इंिडया वसंत २०२२ म� े

संय�ु दालन तयार केले, �ाम� े ९ 

इटा�लयन कंप�ानंी �ाचंी उ�ादनं आ�ण सेवा 

सादर के�ा:

झने�ी मुरानो सल� याचंा ह��न�मत भ�म काचे�ा 

कला�श� �न�मतीत हातखंडा आह.े  वा��ूश� 

�वषयातं समा�व�: प�ी, मासे, घोडे आ�ण अ� 

�ाणी, अमूत � देखील समा�व� �ाच�माण ेदेवा�धदेव 

�ीगणशे या �ेणीचा भाग आह.े  कलाकृती�ा ��ेक 

भागावर कलाकारा�ा �ा�रीचा ठसा असून 

“Vetro Artistico di Murano� अ�ल 

टेड� माक�  आह,े  �ाला अ�धकृत इटा�लयन 

ग�न�म�ट�ा हमीचे पाठबळ असून उ�ादन अ�ल 

�रु ानो �ासचं आह.े    

�ाणीघर, शॉवर असलेला भाग आ�ण �यंपाक 

घरासार�ा ओलसर भागाला साजशे ा आहते .

Li & Pra आदरा�त� आ�ण सं�ामंधील करार 

�क�ासंाठी वैय��क आवडीनुसार उ�ादन पयाय�  

देखील तयार करत.े आतंररा�ीय �ाती�ा �
वा��ुवशारदा�ंा सहकायान� े ता�ं�क आ�ण 

शैली�क ���कोनातनू अनेक ना�व�पूण � उ�ादन 

पयाय�  शोध�ात आले आहते . उ�ादन �न�मती 

इटली आ�ण ���झल�डम� ेकर�ात येत.े

Brunel Preziosi D` Autore �ा वतीने 

�वशेष भेटव� ू आ�ण उंची फ�नचरसाठी आरे�खत 

(िडझाईन) कर�ात आले�ा कला�क चादंी 

आ�ण सो�ा�ा कलाकृती तयार कर�ात येतात. 

�ाचंा सं�ह �ा�ंा काय�शाळेत पूणप� ण े हाताने 

तयार केलेला आह.े  �ात �श�ापंासून टे,�  
ंफुलदा�ा, मेणब�ा, चहा/कॉफ� सेट त ेफ�न�शग 

अ�ेॅसरीजपय�त �व�वध व�ंचूा समावेश आह.े  

चादंी घडणावळ��ा �ाचीन कलेसारखे सािह�, 
ंआरेखन आ�ण मॉडे�लग ��ेक �नेुल कलाकृतीला 

एक अि�तीय उ�ृ� नमुना बनवत.े

Seven Sedie Reproductions म� े नवीन 

तं��ानासह ह�कला बनवले�ा परंपरेची सागंड 

घाल�ात आली आह,े  �ात भारतात �व�वध 

ं�कार�ा शैलीसह खु�ाच� ी �नवड केली जात.े शु� 

क��ा ��पातील चौकट (�ेम)पासून त े कापड 

वाप�न तयार कर�ात आले�ा सुबक खुच�पय�त. 

लाकूड काप�ापासून त े मुलामा चढ�व�ापासून 

आ�ण सुकव�ापय�त, �शलाईपासून त े तयार 
ंखु�ा�� ा पॅके�जगपय�त �ॅ� ू चेनचे सव� ट� े थटे 

�ा�ंा �तः�ा कारखा�ात पार पाडले जातात, 

�ामुळे उ� दजाच� े उ�ादन सुलभ होत.े

Casa K. blends periods and styles ह े

उ�म �ती�ा सािह�ाचे �म�ण असून 

जीवनशैलीला वाट मोकळ� क�न देत.े पारंप�रक 

�ोरेनटाईन टे��क�, स�व�र मािहतीक�रता �मे 

आ�ण अ�यावत सुबकता अ�भनव कला�न�मती 

करत.े

Cesare Ferrari Group �नवासी आ�ण 

�ावसा�यक सजावट �क�ासंाठी �व�श� 

मागणीनु�प फ�नचर, दरवाज े आ�ण सजावटीचे 

घटक पुरवतो. CFG �ा वतीने वा��ुवशारद 

आ�ण िडझायनरना �ावसा�यक सेवा पुर�व�ात 

येत,े अ�ल इटा�लयन फ�नचर �नमात� ा परंपरेला 

अ�ाध�ुनक तं��ानासह जोड�ात येत.े CFG 

�व�वध �कार�ा सािह�ासह काय� करत,े �ाम� े

इतर 3D आ�ण कंपोझीट �व�नयर, काच, धातू, 
ंन�ीदार चामडे, �ेिडयंट लॅ�े�रग, धात�ूा जा�ा 

आ�ण नैस�गक दगडाचंा समावेश आह.े

Grassi Pietre कोण�ाही �कार�ा संगमरवर 

आ�ण दगडावंर काम करत,े श�तो �ाम� े

�व�वध साम�ीचा वापर केला जातो, अशा जिटल 

�क�ामं�.े

LYM ही न�ा दमाची कंपनी असून ता�ं�क तसेच 
ंिडझाईन लायट�नगम� े सव��म असून �तची 

�न�मती पूणप� ण ेइटा�लयन आह.े  

Status �ा वतीने वै�श�पूण � फ�नचर �ाईल देऊ 

कर�ात येत,े ज े आतंररा�ीय �रावर यश�ी आह.े �

�मुख पा�ण ेडॉ. अलेसॅ��ो �लबरॅेटोरी आ�ण मा�वर अ�तथी अतलु  शहा यानंी HGH India �ा अनेक दालनातं खास मािहती फेरी पूण � केली.

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



हाऊसवेअर  �ोरेज  टेबलवेअर  कुकवेअर  िकचन उपकरणे। । । ।
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ंबेड आ�ण बाथ  वॉलपेपर  �ाइंडस्  ए�रया र�  डेकोरे�ट� �ोअ�रग। । । ।

�ीची �ातं चागं�� झोप ही आप�यासाठी ताजतेवाने हो�ासाठी अ�ंत आव�यक असत.े   राआरो�दायी झोप ही जीवन��ै�चा क� कळ�ा�ा ��ीने �वक�सत होत असत.े   असे अस�े 
तरीही, �ातं झोपेसाठी  झोप�ासाठी आव�यक अ�ा उ�ादनाचंी आव�यकता अस�याने 

यासाठी �रटे�, �वतरण आ�ण   प�ंग, गा�ा,  आ�ण होम टे�ाई� उ�ादकं�ा मदतीची गरज असत.े    अ�ा 
ं�कारची उ�ादने ही आध�ुनक िकवा फॅ�नेब� नस�� तरीही �ाहकाचंा �वचार करता �ानंा याबाबतची मािहती 

आ�ण �ान असण े आव�यक असत.े   

ज�ेा आपण आरो�ाचा �वचार करतो त�ेा आहार आ�ण �ायामापे�ा झोप जा� मह�ाची असत,े ह ेत�ुा�ा 
माहीत आह ेका?  िफ���-केजटेी समुहाने के�े�या एका वा�षक सव��णातनू हा �न�ष� काढ�ात आ�ा आह.े   
जरी गा�ा  आ�ण इतर झोपे�ा उ�ादना�ंा गुणव�चेे तं��ान झपा�ाने �गत होत अस�े आ�ण आप�या 
�ारी�रक गरजा आ�ण वैय��क �ाधा��मानुसार आपण �ाचंी �नवड क� �कत अस�ो तरीसु�ा, अनेक 
�ोक  आपण कुठे आ�ण कसे झोपतो याबाबत �न�ाळजी असतात.    

द इंिडयन ���प �ॉड�स् फेडरे�न (आयएसपीएफ) ने HGH INDIA �ा सोबतीने संय�ुरी�ा व�ड� ऑफ 
���प पॅ��े�यॉची संक�पना ���ात उतरव�� आह.े   या मा�मातनू त े अ�ाध�ुनक तं��ान सादर करत 

ंआहते  आ�ण वैय��क मागणी�ा मू�भूत गो�ीची मािहती �रटे�स�पय�त पोहोचवत आहते .  उ�ादने 
�वक�ापूव� झोप �वका (से� ���प �बफोर य ु से� अ �ॉड�)  ह े या सादरीकरणाचे �ीदवा� आह.े   
उ�ादनाचें फायदे अधोरे�खत कर�ापूव� त�ुा�ा �ाहका�ंा झोपे�वषयी�ा त�ारी समजनू  घेण े आव�यक 
असत.े  व�ड� ऑफ ���प पॅ��े�यनमधी� �द�न� ादर�ान घेत�या जाणा�या �ा�ानामंधनू  या �वचारसरणी�ा 
चा�ना िद�� जात आह े आ�ण �ाहका�ंा ठरा�वक सम�ा आ�ण �ाचे समाधानकारक �नराकरण याबाबत 
�ानंा मािहती देऊन आरो�दायी झोप �वक�ासाठी �रटे�रना मदत के�� जात आह.े

HGH India मधी� झोपेचं �व�

ं���पवे�, क��-ऑन, स��ुरी फायबर, फेमस फोम, ��गफ�ट, ���प�े�, आरडीपी फोम, रीपोझ मॅटेस�  आ�ण 
मॅटेस�  कंप�ा �ाचंी उ�ादने  �ा िठकाणी सादर करत आहते , �ा जागेत म�भागी व�ड� ऑफ ���प 
पॅ��े�यन उभार�ात आ�े आह.े   आपण आप�े एक ततृीया�ं आय�ु मॅटेस� वर घा�वत अस�याने यो� 
मॅटेस� �ा �ोधात अस�े�यासंाठी या कंप�ा �ा�ंाकडी� उपाययोजनानंी �ाहकानंा मदत करत आहते . 

HG H  I n d i a  म� े �यंपाकघर �णजचे  

िकचनचा �वचार कर�ात आ�ा आह.े   वंडर�फे 
ंिकवा संजीव कपूरसारखे बाजाराती� अ�ेसर �ँड 

िडझाईन, �गत काय��मता, �यंपाक कर�ाती�  सोयी-सु�वधा  

ंआ�ण िकचन �व�ापन इ. मधी� ना�व�पूण � गो�ीचे सादरीकरण 

करत आहते .  भारतीय �यंपाकघरं अ�ाध�ुनक तं��ान आ�ण सु�वधाचंा अव�ंब करत आहते .  अनेक भारतीय 

कुटुंबामंधी� िकच� �ाट� होत आहते .  हा क� ओळखून कूकवेअर आ�ण िकचनवेअर उ�ादक अ�त�य सुयो� 

उपाययोजना घेऊन येत आहते .  

ंअ� साठवणकू, तयारी, �ि�या, स��ग आ�ण िड�वॉ��ग�ा सव�च ट��ावंर ��ता आ�ण आरो� 

ंसुर�बेाबत�ा न�ा माग�ा ना�व�पूण � गो�ीना चा�ना देत आहते .  

ंखरेदीदारानंा हॉ� 3 म� े ह�ेथ सेफ कोिटग असणारी कूकवेअर आ�ण अ�ाच �कार�ा अनेक नवीन सोयी-

सु�वधा  बघता येऊ �कतात आ�ण �ाचंी  समी�ा करता येऊ �कत.े 

भारताती� िकड्स होम उ�ादन बाजाराचा 
�व�ार वाढत आह े आ�ण पा�क दजद� ार 
गुणव�चेी आ�ण �ँडची अपे�ा करत 

ंअस�याने हा बाजार आणखी �व�ारत आह े आ�ण नवीन संधी 
देऊ करत आहते .   ना�व�पूण,�  उ�ृ� िडझाईन अस�े�या 
आ�ण दजद� ार उ�ादना�ंा मागणीत दरवष� सुमारे
15 ट��ानंी वाढ होत आह.े  HGH INDIA न े �ा�ंा 

ंिडस�बर आव�ृीम� े एक �व�षे �वभाग ठेव�ा आह.े   यात बबेी ��ँकेट, बबेी बिेडग, िकड्स मॅटेस� , वॉकस�, 
ंकट�री, टेब�वेअर, िकड्स �ोअरेज, ��ै�णक खेळणी आ�ण इतरही अनेक व�ं�ूा �व�तृ �ेणीचे �द�न�  

माडं�े जाई�.  

ं��ूचीतफ�  �वण�े�या सॉ� टॉईजची अ�त�य क�पक �ेणी, बबेी आ�ण िकड्स बिेडग, बबेी टॉवे�, 
अ�ेॅसरीज, क�फट�स�, �ग� सेटस् इ. व� ूमाडं�या जाती�. त े�ा�ंा िड�/ेमाव��/�ारवॉस� परवानामा� 
बबेीज आ�ण िकड्स �ॉड�स्ही �द�न� ात ठेवणार आहते .  हॅपी होम ��न�तफ�  िकड्स बडे ��नन, ��ेड 
कु��, �ॉवर कट�न, उ�ा, ���ट �द�न� ात माडं�ात येती�.  स��ुरी मॅटेस� ही वै���पूण � िकड्स मॅटेस�  
क�े�न घेऊन येणार आह.े   बनु अडँ डॉ�र टॉव�तफ�  �ाचें  िकड्स टॉव� ��नन सादर के�े जाती�. ��ा 
टेरी या भारताती� एका उ�ृ� टॉव� उ�ादकातफ�  �ा�ंा माय�ो कॉटन �ँडअतं ग�त बाळासंाठी बडे�ीट 
आ�ण टॉव�चा �भुारंभ के�ा जाई�. हाताने तयार के�े�या �ाकडी खेळ�ा�ंा उ�ादकासंाठी, िकड्स 
फ�नचर आ�ण इतर िकड्स आ�ण बबेी �ॉड�स्साठी ईपीसीएचने  गट सहभागाचे आयोजन   के�े आह.े   इतर 
अनेक �नय�मत �द�न� कतह� ी �ाचंी वै���पूण � िकड्स �ेणी �द�न� ात माडंणार आहते .
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HGH India �ा या मंचावर  म�ा माझी क�ा दाखव�ाची संधी �मळा��. या िठकाणी ही माझी पिह��च 
वेळ आह.े  आमची  क�ा �ोक��य कर�ासाठी आ�ण �� अस�यास भ�व�ात ����ण दे�ासाठी म�ा 

ंअ�ा अनेक मंचाचंी गरज भासणार आह.े  माझी क�ा दीघ�काळ �जवत राहावी अ�ी माझी इ�ा आह.े  

ंHGH India �ा ही �तसरी िकवा चौथी भेट आह े आ�ण 
दरवष� ह े �द�न�  अपे�ा�ंा प��कडे �व�ारत अस�याचे 
आ�ा�ा िदसून आ�े आह.े    या �द�न� ाचे आयोजन अ�त�य 
सुयो�री�ा आ�ण जाग�तक पातळ�वर के�े जात अस�याने 
�द�न� क�ान� ा �ा�ंा �ँडना चा�ना दे�ाची मोठी संधी उप�� 
होत.े HGH India म� े सहभागी हो�ासाठी आ�ी अनेक 
अ�धका�धक ट�क� कंप�ानंा �ो�ाहन देत आहोत आ�ण त�ी 
अपे�ा करत आहोत. आ�ी याची मनापासून ��फारस करत 
आहोत.

ंया �द�न� ा�ा अगदी सु�वातीपासून मा�र ����ग

HGH India सोबत आह.े    आ�ी वषात� ी� ४ िदवस न��

इथ ेअसतोच.  �ान मह�ाचे असत े यावर आमचा �व�ास आह.े   

आ�ी गे�� 22 वष� या �वसायात आहोत.  आ�ी यावष� 

�रटे�स�साठी �ॉप-इन-�ॉप संक�पनेचा �भुारंभ के�ा आह े

आ�ण हचे यावष�चे वै��� आह.े   खरेदी कर�ापूव� �ाहकानंा 

उ�ादनाचा अनुभव घेता येई�. आ�ी क�र ट�ड�  आ�ण 

संक�पनाचंा अथ � �ाव�ासाठी 1 8 मिहने आधीपासूनच

कामा�ा �ागतो.
�ा िठकाणी आ�ी एक �ँड �णनू �द�न� ात सहभागी �ाय�ा 
सु�वात के�� तो HGH India हा आमचा सवात�  पिह�ा मंच आह.े   
गे�या 5 वषाप� ासून आ�ी HGH India �ा �द�न� ात सहभागी 
होत आहोत आ�ण ��ेक वेळ� बथू अ�धका�धक �व�ारत आ�ण 
उ�ृ� होत आह.े  भारतभरातनू आ�े�या �रटे�स�ना भेटण ेहा एक 
जबरद� अनुभव आह.े  50% �रटे�स� ह े आम�ासाठी वारंवारचे 
खरेदीदार असतात. �ानंा पु�ा एकदा ���ात भेटण े अ�त�य 
सुखावह असत.े  आम�ा उ�ादनाबंाबतची �ाचंी ��ति�या जाणनू 
घेऊन �ात सुधारणा कर�ाची संधी आ�ा�ा �मळत.े

गे�या अनेक वषाप� ासून आ�ी HGH India म� ेसहभागी होत 
आहोत.  खरे सागंायचे झा�े तर  HGH �ा सु�वातीपासूनच आ�ी 
�ा�ंासोबत आहोत. आम�ा उ�ादनासंाठी हा एक यो� मंच आह.े   
आ�ी आम�ा न�ा उ�ादनाचंा �भुारंभ याच िठकाणी करतो.  
आमचे खरेदीदार इथ े येऊन आम�ा उ�ादनाचंा अनुभव घेऊ 
�कतात. आ�ी 50-60 चौ. फूट जागा अस�े�या एका छो�ा 
बथूपासून सु�वात के�� होती. आता आमचा बथू 250 चौ. फुटाचा 
असतो. आ�ी �ेटर नॉयडाती� �द�न� ातही सहभागी झा�ो  होतो.  

ंया गो�ी�ा केवळ सहाच मिहने झा�े आहते . तरीही त�ाच �कारचा 
��तसाद बघून आ�ी भारावनू गे�ो आहोत.  

आ�ी गे�या ३ वषाप� ासून HGH India  म� े सहभागी होत 
आहोत आ�ण दरवष� आ�ा�ा नवीन गो�ी अनुभवाय�ा �मळतात.  
जगभराती� अनेक �ँड इथ े बघाय�ा �मळत अस�याने ह े
भारताती� एक सवात�  मोठे �वसाय �द�न�  ठरत आह.े  आ�ा�ा 
एक �ँड �णनू आ�ण �ा मू�यासंाठी आ�ी काम करत आहोत �ा 
��ीने आमची ओळख पटवनू दे�ासाठी HGH नेहमीच आम�ा 
धोरण मंडळात सहभागी आह.े  सम�वचारी �ोक या �द�न� ात एक� 

ंयेत अस�याने इथ े ठरा�वक �ोकाचंीच गद� असत.े  या मंडळ�ना 
खरोखरच इतरा�ंी संवाद साधायचा असतो आ�ण आप�ा �वसाय 
�व�ारायचा असतो.  अ�त�य छो�ा बथूपासून आज एका मो�ा 

बथूपय�त आ�ी �गती के�� आह.े

�सेन आयडीनु
कॉ�य�ेुट जनर� ऑफ टक�

अ�भनव महाजन
एमडी, मा�र 

राजे� अकंम
इंिडया हरेीटेज पॅ��े�यनमधी� क�ाकार

एस. के. म�हो�ा  
डायरे�र (अ��) 

ं ंसे�स अडँ माक� िटग, ��गफ�ट

��तमा �ादीवा�ा
को-फाउंडर अडँ डायरे�र, 

��ूची
अपूव� कुमार  

अ�स�ंट �ीपी (सहा�क उपा��)
इंिडया �ॉड� सो�सग, 

वंडर�फे

पिह�ा
�दवसाचे फोटो 

फॅ�न ट��ड  बाजार क�   सो�सग  �वसाय  संधी। । । ।


