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मंबुईत �ागत आहे�

आ�ण र�, काप�ट आ�ण �रुी यासंारखी �व�तृ �ेणी उपल� क�न 
देतात. 

Maspar, Pan Overseas, Gauvins, Shardha Terry 
(Micro Cotton), Krishna Kotex (Bonher), K.G. 
Denim, Microfiber (Turkey) Asadip, Home 
Fabrics, Home Story, Devtara (Shayan), Lakasa, 
Liberty India (Enrya), Doctor Towels, Plucci, 
Bhairavanath (Cortina), Bhikshu Fabrics, Elegant 
Weavers, Balvigna आ�ण त�म मु� �दश�काचंा समावेश 
आह.े  

र� आ�ण काप�ट

घरं सजवताना �ाईल आ�ण तपशीलाकंडे जा� ल� िद�ाने, हाताने 
आ�ण यं�ाने बनवले�ा र� आ�ण काप�टना �ाहकाचंी मागणी दरवष� 
20% दराने वाढत आह.े  या �ेणीची �ा�ी वाढत अस�ाचा अनुभव 
िकरकोळ �व�ेत े आता करत आहते . भदोही, �मझाप� ूर, वाराणसी, 

आ�ा, पा�नपत, जयपूर आ�ण िद�ी यासंार�ा �मुख उ�ादन 
क� �ामंधील उ�ादक �ा�ंा आध�ुनक आ�ण पारंपरीक गोध�ाचंी 
नवीनतम उ�ादन �ेणी �द�शत करतील.

या �ेणीत Kaleen, Shamshi Exports, Asian Rug Mart, 
Elegant Weavers, Maspar, Pan Overseas, Enrya 
(Liberty), Rugs & Home, S. Nath Tex, AC Concept, 
Home Floor and Anil Kumar Handloom House ह े
काही �मुख �दश�क असतील. 

वसंत ऋत�ूा �न�म�ानं काही नवीन �दश�क,
नवीन उ�ादनं आ�ण �दश�क व भेटक�ास� ह HGH India

मुंबईत पु�ा दाखल...

जवळपास तीन वषा�� ा �वरामानंतर HGH India �ा 
१२ �ा आव�ृीचं आयोजन िदनाकं १३-१६ िडस�बर 
२०२२ दर�ान बॉ� ेएि�झ�ब�न स�टर, गोरेगाव येथ े

कर�ात आ�ं असून अ��कडेच समा� झा�े�या बंपर िदवाळ� �व�� 
ंमोसमाची �झग पु�ा एकदा जागी कराय�ा स� आह.े  घरात 

�ागणा�या उ�ादनाचंी वग�वारी जसे क� होम टे�टाई�, होम डेकोर, 
होम फ�नचर, हाऊसवेअर आ�ण भेटव�नेू आगामी HGH India 

2022 सज�े�ं िदसे�. सुमारे तीन वषा�� ा �व�ातंीनंतर मुंबईत 
HGH India 2022चं आयोजन कर�ात आलं आह.े  �व�� 
ब�यापैक� होत अस�ाचं �व�ेत ेतसंच पुरवठादार सागंतात. िदवाळ�ची 
धामधमू अलीकडेच संप�ाने उ�म गुणव�ा, आ���ान �ेणी राखत 
वसंत २०२३ क�रता �ाहक मागणी पूण � कर�ासाठी नवा साठा तयार 
ठेव�ाची गरज आह.े      

संपूण � भारत तसेच इतर 30 देशामंधनू �द�शत होणा�या 400 �ँड 
आ�ण उ�ादकामंधील 100 �न अ�धक नवीन �दश�कासंह, HGH 

ंइंिडया 2022 ��ग/समर एिडशनम� े होम टे�टाईल, होम डेकोर, 
होम फ�नचर, गृहोपयोगी व�ंमू� ेअनेक नवीन उ�ादनं आ�ण नवीन 
पुरवठादार आ�ण भेटव� ू �ेणीचे �ागत व अनावरण कर�ासाठी 
स� आह.े  या �ापारी काय��मा�ा आगामी 12�ा आव�ृीत 
बाजारा�ा प�र��तीत �ापार खरेदीदारा�ंा �धा��क धोरणाला 
चालना देईल. घरगुती उ�ादनाचंी �ाहकाचंी मागणी दरवष� 20% 
दराने वाढत ेआह े आ�ण तरीही �ँड, उ�ादक आ�ण िकरकोळ �व�ेत े

ंया�ंाक�रता �गत �ापारी मंचावंर ऑनलाईन िकवा ऑफलाईन- 
नवो�षेाचंी ऑफर न देता- �ा�ंा �वसायात िटकून राहण े कठीण 
आह.े  

महामारीनंतर पिह�ादंाच HGH India परत�ाय, भारतभर 560 
�न अ�धक महानगरे आ�ण �हरातं हजारो �व�े�ाकं�रता काही 
ना�व�पूण � आ�वषकराचें अनावरण कर�ाची स�ता आह.े

पिह�ा काही �मुख सहभागीदारावंर नजर िफर�व�ास इटा�लयन 
पॅ��ेलयनम� े इटा�लयन टेड�  एज�ी (आयटीए) अतंग�त ९ 
�द�न� क�ाच� ा ��� सहभाग राहणार असून त े�ाचंी होम फ�नचर, 

ंअतंग�त सजावट संक�पना आ�ण सजावटी�ा सु-आरे�खत �ेणीचे 
ंसादरीकरण करती�. �वतरक, �ॅड ��त�नधी, �� चायजी, आयातदार, 

वा��ूव�ारद �ाच�माण ेइंटी�रयर िडझायनर या�ंा �पात भारताती� 
दीघ�का��न �वसाय भागीदार ओळखायचा �ाथ�मक उ�े� आह.े

2022 �ा नुक�ाच संपले�ा िदवाळ� आ�ण सणासुदी�ा हंगामात 
ब�ताशं घरगुती उ�ादना�ंा �ेणीतील आघाडी�ा िकरकोळ 

ं�व�े�ानंी चागंली �व�� अनुभव�ाने, त े आता ��ग/समर 2023 
साठी �ा�ंा दालनात नवीन सं�ह सादर कर�ाची उ�कुतनेे वाट 
पाहत आहते . 

ंहोम टे�टाईल आ�ण फ�न�शग

ंघरगुती वापरासाठी होम टे�टाईल आ�ण फ�न�शग फॅ��क पु�ा 
एकदा HGH India मधील सवात�  मह�ा�ा �ेणीचा भाग असेल. 
ही �ेणी हॉल 1 म� े पाहता �मळेल. �दश�काकंडे ह े सु�ा�पत �ँड, 
�नयात� दार, उ�ादक आ�ण संपूण � भारतातील नवीन �वेशक�ाच� े 

ंअनोखे पयाय�  असतील, ज ेफ�न�शग फॅ��क, बडे आ�ण बाथ, कुशन 
क�र, पडदे आ�ण �ो यासारखे सजावटीसंबंधी मेड-अप; बाथ मॅट 

Maspar

Enrya

नवो�ेष  ट��डस ्  उ�ादनं  �ोत  संधीn n n n



ंसजावटीचं �ोअ�रग

तं��ान आ�ण साम�ी�ा आगमनाने, अ�लकड�ा वषात�  सजावटी�ा 
ं�ोअ�रगम� ेअनेक नवीन उ�ादने सादर केली गेली आहते . HGH 

ं ंIndia वडुन �ोअ�रग, लॅ�मनेटेड �ोअ�र�, पी�ीसी �ोअस�, 
कृ��म गवत, काप�ट टाइ�, �वनाइल �ोअस� इ�ादी आध�ुनक 

ं�ोअ�रगचे �व�वध �कार �द�शत करेल.

ंत�ाुला लाकडी आ�ण लॅ�मनेटेड �ोअ�रग क�रता HGH India  
येथ े �ीनलॅम (भारत) आ�ण Li&Pra S.P.A (इटली), एटीएम 

ंएंटर�ायझसे �ा�ंा �त:�ा �ँड नावाने,  िडझायनर �ोअ�रग 
ंअतं ग�त आयात केलेले लाकडी आ�ण लॅ�मनेटेड आ�ण �ोअ�रगचे 

�व�वध �कार �द�शत करतील. मॅटस् फोर आ�ण कॉयर �ा� 
का�ापासून बनवलेले डोअर मॅट दाखवतील.

कॅनडाचं सु��स� Vinyl, Sapana, Sahil, Ilan, Fyne 
Surfaces, HVT Interiors, Comfort Mats, Elen, 
Eturf, Empress Universe, Novelty'�ा वतीने पी�ीसी, 

ं ं ंटफ� , �सथिेटक टाइ� इ�ादी �सथिेटक �ोअ�रगचे �व�वध �कार 
�द�शत करतील. 

ं�भती आ�ण �खड�ा

िकरकोळ �व�ेत े आ�ण �वतरकानंा गृहसजावटी�ा या मह�ा�ा 
�ेणीतील आगामी सािह�, िडझाईन, तं��ान आ�ण बाजारातील ट�ड�  

ंसमजनू  घे�ासाठी HGH India ने �थमच �भती आ�ण �खड�ा 
ं�णजचे  वॉ� आ�ण �वडोजवर �वशेष ल� क� �ीत केलं आह.े  �जथ े

ंमागणी दरवष� 1 5 - 2 0 %  दर�ान वाढत आह.े  �भती आ�ण 
ं ंं�खड�ामं� े पडदे आ�ण �भती�ा सजावटीसाठी फ�न�शग फॅ��क, 

ं�ाइंड, वॉलपेपर, सजावटी�ा पड�ाचे रॉड आ�ण �भती आ�ण 
�खड�ासंाठी सजावटी�ा उ�ादनाचंा समावेश असेल. 

या �त�ी �े�ा हातात हात घालून िफरतात आ�ण �ामुळे ब�तके 
ं�ँड्स वॉलपेपर, पडदे िकवा �ाइंड यापैक� दोन अ�धक �माणात लाचँ 

करत आहते . Viento, Nova, G.D. Gupta, Marshalls, 
S.C. Sheth, D-Wall, Munshi Enterprise, Eximus, 
Creative Décor ह े या �ेणीतील �मुख �ँड्स आहते . 

ं�भती आ�ण �खड�ानंा सम�पत खास संक�ना-आधारीत पॅ��ेलयन 
HGH India'�ा वतीने �ायो�जत असतील. �ा�ारे इथ े भेट 
देणा�यानंा आगामी सािह� �ाच�माण ेआरेखनासंबंधी ट�ड� सचा अदंाज 
येईल. 

टेबलवेअर

टेबलवेअर �वभाग पूव�पे�ा अ�धक आरेखन �णजचे  िडझाईन आ�ण 
सािह��वषयक नवक�नाचंा सा�ीदार आह.े  �ेनलेस �ीलपासून 
�सरॅ�मकपय�त, बोन चायना, काच, ओपलवेअर, मेलामाइन, लाकूड... 
HGH India मधील �दश�क िडनरवेअर, स�व� ेअर, कॉकटेल आ�ण 
बार अ�ेॅसरीज, काचे�ा व�,ू कटलरी, स�व� ेअर, �टेस�, टेबल 

�लनन, �सेमेटस् आ�ण टेबलम� े �व�वध �कारचे ��ाव देतील. 
सजावटी�ा बाजारपेठेतील सव� �कारातं अगदी आ�लशान, उंची, 
परवडणारे त े मो�ा �माणापय�त �व�वध गुणव�चेी आ�ण िकमतीची 
उ�ादनं उपल� असतील. Noritake, Duralex, Dankatuwa, 
Roxx, Luminarc, AWK, Sanjeev Kapoor, Shapes, 
Rajlaxmi, DC Ceramics, Superware, Jagdamba 
Glass, Apaar, Shri & Sam, Naturallyours, Max 
Fresh, Stehlen सारखे �ँड �ा�ंा नवीनतम उ�ादन �ेणीचे 
�दश�न करतील.

साठवण आ�ण �ा��क

�ाहक साठवण ( �ोरेज)  आ�ण �ा��क�ा �ेणीत आरेखन, 
काय��मता आ�ण जीवनशैलीचं �म�ण शोधतात, �ाला एकेकाळ� 
फ� मूलभूत गरज मानली जायची. याकडे िकरकोळ �व�ेत े आ�ण 
उ�ादकाचंं फारसे ल� नाही. मागणीचे ��प झपा�ाने �ँडेड आ�ण 
उंची उ�ादनामं� े�पातं�रत होत अस�ाने, या �ेणीत आरेखन आ�ण 
सािह�ात अनेक नवनवीन शोध पाहायला �मळतील.

�दश�नात साठवणक�रता �ा��क व�,ू  लंच बॉ�,  इ�लु ेटेड 
बाट�ा, �ील�ा बाट�ा, कॅसरोल, �ा�, आयोजक, लॉ��ी बॅग, 
कंटेनर, सामा� साठवणकू आ�ण घरातील व�ंचूा समावेश असेल. 
Nanobot, Falcon, Neo Plast, Levanto आ�ण Steelo 
सारखे �नय�मत �दश�क �ा�ंा नवीन सं�हाचें अनावरण करतील. 
या�शवाय, HGH India �ा या आव�ृीतील अनेक �थमच �दश�क 
नवीन उ�ादन क�ना�ंा बाबतीत खरेदीदारानंा उ� आ�ासन देतात. 
साठवणकू आ�ण �ा��क �ेणीतील काही �थमच �दश�कामं� े
Modware, V-bott, Tiger, Tistabene, Harbour 
Trends, Attro, Lofa, Basik आ�ण Lufron याचंा समावेश 
आह.े

कुकवेअर आ�ण िकचन उपकरणं

ंअनेक सु�ा�पत आतंररा�ीय आ�ण भारतीय �ॅड, HGH India येथ े�
�थमच सादर होणार आहते . त े सव� िकमतीत आरेखन, सुधारीत 
उ�ादन वै�श�ं आ�ण �ेणीसुधार गुणव�तेील नवक�नाचें अनावरण 
करतील. िकरकोळ �व�ेत े आ�ण �ादे�शक �वतरकासंाठी,  या 
�वभागातील आघाडी�ा कंप�ामंधील व�र� �नणय� क�ाश� ी संवाद 
साध�ाची ही एक यो� संधी असेल. �दश�क त�ण भारतीय 
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�ाहका�ंा जीवनशैलीला साजसेे पयाव� रणपूरक, ऊजा � बचत आ�ण 
आरो�दायी �यंपाक उपाय देऊ करतील. कूकवेअर आ�ण िकचन 
अ�ाय�सेमधील नवक�ना�ंा घटकामं� े अ�ाध�ुनक तं��ान, 
फॅशन रंग, सुर��त सािह�, �ाट� वापर आ�ण सु�वधा या�शवाय 
पयाव� रण�हेी समावेश होतो. सौर कुकर, चमकदार रंगाचे फूड �ोसेसर, 
पोषक सुर��त �ुसर आ�ण आरो�-सुर��त मुला�ासह कुकवेअर 
दे�ासाठी �ँड एकमेकाशंी �धा � करत आहते . HGH India �ा 
आगामी 12 �ा आव�ृीला भेट देणारे यापैक� अनेक उ�ादनातं
रस घेतील.

Wonderchef, Glen, Alda, Hawkins, U-Cook, 
United Ekta, Nolta, Roxx, Mpee, Roca, Vikas, 
Rajlaxmi, Shri & Sam, Jagdamba यासंारखे अनेक 
आघाडीचे �ँड ह े कूकवेअर आ�ण �यंपाकघरातील उपकरणाचंी 
नवीनतम उ�ादन �ेणी माडंणार आहते . 

होम डेकोर: काळान�पु बदलत आहे

एक उ�ादन �ेणी �णनू गृह सजावट सािह�, आरेखन, �ाहक 
�ाधा� ेआ�ण जीवनशैलीत सतत बदल आ�सात करत आह.े  HGH 
India �ा आगामी आव�ृ ीत ह ेपु�ा एकदा िदसून येईल. 

�ाहकाचंा घरी अ�धक वेळ जातो, �ासाठी �ानंा घराची सजावट 
बदलून �ा�ंा राहणीमानात सतत सुधारणा करायची असत.े  घर�ा 

ं ं�भती, मजले, छत िकवा टेबल या �ेणी आता अशा लोकासंाठी छंद 
ंबनतो आह.े  �ानंा आप�ा घराला नवीन, सौदया�� क आनंददायी 

आ�ण काय��म ठेव�ाची इ�ा असत.े  िकरकोळ �व�े�ा�ंारे होम 

डेकोर देखील एक �मुख नवीन संधी �णनू ओळखली जात.े आप�ा 
�ोअरचे �ोफाइल �रीत बदल�ासाठी आ�ण �ाहकाचंा अनुभव 
वाढव�ासाठी �ापारी मालाची भर घाल�ाक�रता �व�ेत े उ�कु 
आहते . HGH India 2022 अनेक नवीन आतंररा�ीय उ�ादन �
��ाव समोर येतील. इथ े ह�कलेपासून त े आध�ुनक सजावटी�ा 

ंव�ंपूय�त, कलाकृतीपासून मूत�पय�त, सुगंध, मेणब�ा आ�ण सुगंध, 
टेबल सजावट त े सजावटी�ा िद�ापंय�तची उ�ादन �ेणी अफाट 
असेल. ITA आयो�जत इटा�लयन नॅशनल पॅ��ेलयनम� े अनेक 
इटा�लयन �दश�का�ंारे भारतात �थमच सजावटी�ा काचे�ा व�,ू 
कलाकृती,  मूत� आ�ण सजावटी�ा उपकरणाचंी एक अ�तशय 
ना�व�पूण � िडझायनर �ेणी सादर कर�ात येईल. या�शवाय, इथ े

ंिड�जटल वॉलपेपर,  लॅ�मनेटेड �ोअर क��र�,  खु�ा � आ�ण 
घरातील फ�नचर देखील पाहायला �मळतील. घरगुती सजावटीचा 
�वचार के�ास,  �ापार खरेदीदार ह े मुरादाबाद,  िफरोजाबाद, 
सहारनपूर, खुजा,�  जयपूर, जोधपूर, आ�ा, िद�ी, राचंी, राजकोट 
आ�ण भारतातील इतर अनेक उ�ादन क� �ामंधनू �व�तृ �ेणी शोध ू
शकतात. या�शवाय भारत, चीन, यरुोप, जपान, थायलंड, ��एतनाम 
इ�ादी देशातंील अनेक उ�ादक आ�ण आयातदार आध�ुनक 

ंसजावटीची उ�ादनं, �ोअ�रग आ�ण सािह� सादर करतील. 

Li & Pra Spa

U-Cook

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� ू। । । ।
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ंभारताती� ४ था सवा�त मोठा फ�नचर आ�ण फ�न��ग पुरवठादार

G H  I n d i a �ा 1 2  �ा H�दश�नासाठी नवी िद�ीतील 

इटा�लयन टेड�  क�मशनने 

पुनरागमन केले आह.े   िडस�बर 2021 म�,े जग 

को�ीड-1 9  �ा ध��ातनू सावरत होत.े 

�ावेळ�, �ेटर नॉयडाम� े आयो�जत कर�ात 

आले�ा 1 0  �ा H G H  I n d i a �ा 

महासाथीनंतर�ा आतंररा�ीय काय��मात सहभागी �
होणारा इटली हा पिहला देश होता.  टेड�  क�मशनर/ 

नवी िद�ीतील इटा�लयन टेड�  एज�ीचे डायरे�र 

अल�ा�ो �लबराटोरी �णाले,  �िडस�बर 2021 

मधील आमचा सहभाग हा 6 इटा�लयन कंप�ा�ंा 

कॅटलॉग �दश�ना�ा ��पात होता आ�ण यासाठी 

केवळ 18 चौ. मीटर जागा उपल� होती.  यावेळ�  

इटा�लयन रा�ीय पॅ��ेलयन असणारी सुमारे 137 �
चौ. मी. जागा आ�ी �ापली असून 9 इटा�लयन 

कंप�ाचंा यात समावेश आह.े   �णनूच आम�ा 

सहभागाबाबत आ�ण एकंदरच भारतीय बाजारा�ा 

बाबतीत आ�ी अ�तशय उ�ाही आहोत.   

�दश�नक�ा � अनेक इटा�लयन कंप�ासंाठी 

भारतातील हा पिहला अनुभव असेल. �ा भारतीय 

बाजाराबाबत अ�तशय आशावादी आहते .  या 

पिह�ा सहभागासाठी भारतीय बाजरात मदत क� 

शकतील अशा भारतीय आयातदार/ �वतरक, 

�रटेलस�, इंटेरीअर िडझायनर आ�ण वा��ुवशारद 

तसेच संभा� �वसाय भागीदाराशंी संवाद 

साध�ासाठी �ा उ�कु  आहते .

भारत-इटली �वसाय भागीदारी�ा संधी 

संशोधन आ�ण आपण जगत असले�ा 

काळानुसार�ा क�कतसेाठी, अ�ाध�ुनक तं��ान 

�ि�येअतंग�त सात�ाने �वक�सत होत असले�ा 

िडझाईनसाठी इटा�लयन कंप�ा ओळख�ा 

ंजातात.  सौदय�, शैली, गुणव�ा, मोहकता आ�ण 

ह�कौश� याचंा ��त�नी �णजचे 'मेड इन 

इटली'!   भरपूर भटकंती करणा�या �ाहकाला 

याचेच आकष�ण असत.े   भारतीय �ाहकाला ज ेहवे 

आह े त े आप�ा भारतीय भागीदारानंा देऊ 

कर�ाची �मता िडझाईनम� े �ा�व� �ा� 

असले�ा इटा�लयन कंप�ाकंडे आह.े   �णनूच, 

भारतीय पुन�व�ेत ेआ�ण इटा�लयन उ�ादकासंाठी 

अनेक समान संधी आहते .  

गे�ा अनेक वषाप� ासून, इटली हा देश  फ�नचर 
ंआ�ण फ�न�शगमधील भारताचा सात�ाने 4 �ा 

�माकंाचा सवात�  मोठा पुरवठादार रािहला आह.े   

जानेवारी त े ऑग� 2022 या कालावधीदर�ान, 

भारताने 46.5 दशल� यरुो इत�ा िकमतीचे 

फ�नचर आयात क�न गे�ा वषात� ील याच 

कालावधी दर�ान�ा तलुनेत 24.7% ची वाढ 

ंनोदवली आह.े  

महासाथी�ा संकटातही भारत ही जगातील सवात�  

लव�चक आ�ण झपा�ाने वाढणारी अथ�� व�ा 

आह े आ�ण इटा�लयन कंप�ा ह े वा�व जाणनू 

आहते .  जाग�तक पुरवठा �ंखलेम� े अ�न��तता 

असतानाही, इटलीने �त:�ा तं��ान �ा�व�ा�ा 

जोरावर भारत सरकार आ�ण उ�ोगानंा �ाचें 

भारताला उ�ादन क� � कर�ाचे ल� गाठ�ासाठी 

नेहमीच सहकाय� केले आह.े   जाग�तक पुरवठा 

�ंखलेतील या बदलाकडे जगाचे डोळे लागले आहते.        

ITA आ�ण �तची भ�ूमका 

इटा�लयन टेड�  एज�ी ही एक सरकारी एज�ी 

असून ती परदेशातील इटा�लयन कंप�ा�ंा 

�वसाय �वकासाला पाठबळ देत े आ�ण �ा�ंा 

आतंररा�ीयकरणात �ानंा मदत करत.े �

�रेणा�ा�,  आध�ुनक सं�ा तसेच 65 देशामं� े

79 परदेशी कायाल� याचें �ापक जाळे असलेली 

ITA, इटा�लयन छो�ा आ�ण म�म �वसायानंा  

मािहती,  मदत,  स�ा,  �सार आ�ण ��श�ण 

दे�ाचे काम करत.े  अ�ाध�ुनक ब��वध �सार 

आ�ण संवाद उपकरणाचंा वापर क�न, मेड इन 

इटलीची �े�ता ती जगापुढे ठासून माडंत.े 

याक�रता HGH India 2022 म� े रा�ीय �
पॅ��ेलयन�ारे स�ा�ा सहभागातनू,  ' मेड इन 

इटली' �ा रेलचेलीम� ेभारतीय बाजाराचा प�रचय 

क�न घे�ाचा �तचा हते ू आह.े

इटा�लयन नॅशनल पॅ��ेलयनम� े सहभागी 

असले�ा इटा�लयन कंप�ा (खाली केले�ा 

कंप�ा�ंा उ�ादनाचंा उ�ेख क�न �ाचंी

�च� ेठेवा)- 

९ न�ा �द��नक�ा�सह इट��चे पुनरागमन

अल�ा�ो �लबराटोरी
टेड�  क�मशनर/ डायरे�र ऑफ इटा�लयन

टेड�  एज�ी - नवी िद�ी कॉड�नेटर - इंिडया, 
बा�ंादेश, �ीलंका

Li & Pra Spa

A Casa K. S.A.S. Brunel S.R.L. Preziosi D'Autore Seven Sedie Reproductions SRL

Zanetti Murano SRL

Lym SRL

Status SRL

Cesare Ferrari Group

Grassi Pietre SRL

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

ंबेड अडँ बाथ   वॉ�पेपर   ��ाइंडस ्   ए�रया र�   सजावटीचं ��ोअ�रग। । । ।
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HGH India 2022

 HGH India 2022 म� ेमोफत �वेश �मळवा.
ं ं ं पूव�-नोदणीकृत अ�ागत �णनू काय��म िठकाणी तमुचा बॅज �मळवनू वेळ वाचवा.  तमु�ा ऑनलाईन नोदणीनंतर त�ुाला पाठव�ात आलेला पूव�-नोदणी �ूआर कोड �ॅन 

ंक�न तमु�ा बॅजची थटे ��टआऊट �ा.
 HGH India 2022 कॅटलॉगची एक �त मोफत.
 �ामा�णक अ�ागतासंाठी HGH Indiaतफ�  मोफत हॉट लाउंज, �ुट लाउंज, फुट �ा लाउंज, अ�ागत लाउंज, शटल बस सेवा आ�ण इतर सु�वधाचंा लाभ �ा.

या सु�वधाचंा लाभ घे�ासाठी आ�ण �ॉट नोदंणी शु� वाचव�ासाठी, त�ुी 5 िडस�बर 2022 पय�त आम�ा www.hghindia.com  या संकेत�ळावर ऑनलाईन नोदंणी करण ेआव�क आह.े

ं ं ं मोफत �वेशासाठी ऑनलाईन अ�ागत नोदणी करण ेअ�नवाय� आह.े   ऑनलाईन नोदणी न केले�ा सव� अ�ागतानंा टेड�  शोमधील �वेशासाठी �. 1000/- �ॉट नोदणी 
शु� भरावे लागेल.  

ं �दश�नक�ाक� डून अथवा आयोजकाकंडून दे�ात आले�ा कोण�ाही �नमं�ण प��केमुळे त�ुाला टेड�  शो�ा िठकाणी मोफत �ॉट नोदणी कर�ाचा ह� �मळणार नाही.  

ं ऑनलाईन अ�ागत नोदणीची अ�ं तम तारीख: 5 िडस�बर 2022

मोफत अ�ागत नोदंणी माग�दश�कत�े 

मह�ाचे म�ुे 
1. HGH Indiaम� ेमोफत �वेशासाठी �वेश बॅज हा तमु चा वैय��क ह� आह े आ�ण तो अ�जबात ह�ातंरणीय नाही.  

2. गे�ा वष� जर त�ुी HGH Indiaमधील नोदंणीकृत अ�ागत असलात तर, आयोजकाकंडून तमुचा संदभ� �माकं जाणनू 
�ा आ�ण HGH India 2022 �ा ऑनलाईन नोदंणी�ा नूतनीकरणासाठी �ाचा वापर करा.  

3. HGH India 2022 मधील मोफत �वेशासाठी, सव� ज�ुा अ�ागतानंी नोदंणी नूतनीकरण करण े अ�नवाय� आह.े   
नूतनीकरण नस�ास, �. 1000/- इतके �ॉट नोदंणी शु� भरावे लागेल. 

4. HGH India हा एक काटेकोर टेड�  शो आह.े   �णनू, �ाहकानंा यात �वेश नाही.  या िठकाणी िकरकोळ खरेदीची 
परवानगी नाही.  जर त�ुी िकरकोळ खरेदी करत अस�ाचे आढळून आ�ास अ�ागत �णनू त�ुाला अपा� ठरव�ात 
येईल.  

5. 15 वषाख� ालील मुलानंा �वेश नाही. 

6. कोण�ाही अ�ागताला �वेश नाकार�ाचा अ�धकार आयोजकाकंडे सुर��त आह.े   

अ�धक मािहतीसाठी आ�ण शंकाचे �नरसन कर�ासाठी कृपया भेट �ा 
�ी. अमर शमा � : +91 99 676 00286 / �ी. एलाका अ�ारी: +91 99 301 72973 ईमेल: visitors@hghindia.com

�नय�मत अ�ागतासाठी
मोफत ऑनलाईन अ�ागत �वेशाचे ट�े-

न�ा अ�ागतासाठी
ऑनलाईन नोदंणीसह मोफत �वेशाचे ट�े 

ं ं ंहोम टे�ाईल फ�न�शग फॅ��क, पडदे आ�ण �ाई�, बडे �लनन, डेकोरेटी� मेड-अ�, गा�ा आ�ण उशा, गा�लचे, बाथ �लनन, टेबल आ�ण िकचन �लनन. गृह सजावट (होम डेकोर) �स�लग, �भती, 
ं�खड�ा, �ोअर क��रग, टेबल टॉप, डेकोरेिट� ॲ�ेसरी, लाईफ�ाईल. होम फ�नचर कॉफ� टेबल, मा�सकासंाठीचा रॅक, वॉल सेपरेटर, बीन बॅग, एकच खुच�, रॅक आ�ण टॉ� ली, ॲ�े� फ�नचर, 

सोफा, बडे सेट, कपाटे, बबेी आ�ण िकड्स फ�नचर, आऊटडोअर फ�नचर. भेटव� ू (�ग�स्) कॉप�रेट, वैय��क आ�ण उ�वी. गृहपयोगी (हाऊसवेअर) �यंपाकघरातील उपकरण,े िकचनवेअर, 
कुकवेअर, टेबलवेअर, बाथ�म, मे�ेन�, ��ता, साठवणकू , आऊटडोअर.

www.hghindia.com

भेट देणा�याचंी मािहती

 स��सेस �वशेष लाभाचंा आनंद �ा

बईतील गोरेगाव पूव� येथील बॉ� ेमुंएि�झ�बशन स�टरम� े13-16 िडस�बर 
रोजी आयो�जत कर�ात आले�ा 

ंH G H  I n d i a  2 0 2 2  �ा ऑटम/�वटर 
�दश�नाला भेट दे�ासाठी संपूण � भारतातनू 500 

ंपे�ा जा� महानगरं आ�ण शहरामंधील हजारो�ा 
ंसं�नेे झाले�ा पूव�-नोद�ामंधनू �रटेलस� आ�ण 

�ापार खरेदीदाराचंा उ�ाह िदसून येत आह.े    या 
भेट देणा�यामं� े �रटेलर,  �वतरक,  आयातदार, 
�नयात� दार, घाऊक �ापारी, अड�ा (एजंटस्), 
मो�ा ��पातील दकाने, सं�ा�क खरेदीदार, ु
वा��ुवशारद,  इंटेरीअर िडझायनर,  आ�ण 
आतंररा�ीय खरेदीदार इ. चा समावेश होतो.  या �
भेट देणा�यापैंक� 90 % जण �ोत/सो�सग आ�ण 
�वसायासंदभात� ील �ा�ंा �ा�ंा ��ेातील �े� 
�नणय� कत � आहते . आगामी सणासुदी�ा 
िदवसासंाठी सो�सग करण,े ना�व�पूण � उ�ादनाचंा 
शोध घेण,े नवीन �ापार क�ना �मळवण े आ�ण 
2022/23 साठी भावी फॅशन कल जाणनू घेण े
तसेच बाजार आ�ण उ�ोगाची िदशा समजनू  घेण ेह े
�ाचें उ��� आह.े   यामुळे �ानंा �ा�ंा 
�वसायाची आखणी जा� चागं�ा�कारे 
कर�ासाठी मदत �मळू शकेल.   �ानंा आप�ा 
�नय�मत पुरवठादारानंा भेट�ासाठी आ�ण न�ा 
�ोताशंी संपक�  साध�ासाठी  HGH India 
2022 ही एक उ�म संधी आह.े         

ंयंदा अ�ागत नोदणीकरणात भारतातील सव� 
रा�ाचंा आ�ण क� � शा�सत �देशाचंा समावेश आह.े  
िद�ी,  मुंबई,  बंगळु�,  चे�ई,  कोलकाता, 
अहमदाबाद, हदैराबाद, पुण,े नागपूर, लु�धयाना, 
जयपूर, चंदीगड आ�ण इंदर यासार�ा महानगर ू
आ�ण मो�ा शहरामंधील अ�णी िकरकोळ 
�व�े�ासंह सव� रा�ा�ंा राजधानीतील टीअर 2 
तसेच टीअर 3  शहरातंील आ�ण नगरामंधील 

ंिकरकोळ �व�े�ानंी मो�ा सं�नेे केलेली नोदणी 
ही भारतीय घरगुती उ�ादन बाजाराची �ापकता 
वाढत अस�ाचे आ�ण देशभरात HGH India 
ला भेट देणा�याचंी सं�ा वाढत अस�ाचे �� 
संकेत आहते .    

2 4  देशामंधनू 2 0 0  पे�ा जा� आतंररा�ीय �
ंअ�ागताचंी नोदणी झाली आह.े   मु�� े क�न 

उदयो�खु बाजारामंुळे HGH India ह े �ा�ंा 
�दश�नक�ास� ाठी एक आकष�क �नयात�  बाजार संधी 
ठरत आह.े  

टे�ड अ�ागत!
ऑनलाईन नोदंणी 5 �डस�बर, 2022 पय�त 

लगेच मोफत पूव�-नोदंणी करा आ�ण �वेश शु�ावर  ची बचत करा�. 1000/-
13 त े16 िडस�बर, 2022 दर�ान मुंबईतील ने�ो (एनईएससीओ) येथ ेHGH India 2022 चे आयोजन 

500 पे�ा जा� �ँड्स आ�ण उ�ादकाचंा समावेश ना�व�पूण � आ�ण दजद� ार गुणव�चेी उ�ादने 2022/23 साठी फॅशन आ�ण
जीवनशैली ट�ड� ्स�ा अदंाजाने ��ेरत आप�ा ��त��ा�� ा आधीच �ानंा गाठा!

ंं ंसव� पूव�-नोदणीकृत अ�ागतानंी HGH India 2022 �ा पूव�-नोदणी अ�ागत डे�वर जाऊन �ाचंा �ूअर कोड �ॅन क�न िकवा HGH India टीमकडून एसएमएस अथवा
ंईमेल�ारे �मळालेला संदभ� �माकं नोदवनू  �ाचें �वेश प� मोफत छापून �ावे.  

ंं ंपूव�-नोदणी नसले�ा थटे काय��म िठकाणी येणा�या इतर सव� अ�ागतानंी �ती ��ी �. 1000/- भ�न �ॉट अ�ागत नोदणी करण े आव�क आह.े   ही र�म रोख ��पात िकवा
�ेडीट काड�, डे�बट काड� अथवा पेटीएम�ारे देता येईल.   

1. www.hghindia.com �ा होम पेज अथवा ��जीटर मे�मूधील '��जीटर र�ज�ेश� न' वर 
��क करा. 

2. तमुचा नोदंणीकृत मोबाईल �माकं आ�ण ईमेल आयडी नोदंवा. 
3. स�ड ओटीपीवर ��क करा. 
4. तमु�ा नोदंणीकृत मोबाईल �माकंावर आ�ण ईमेल आयडीवर �ा� झालेला ओटीपी नोदंवा. 
5. त�ुी आधीच भरलेला अज � उघडेल.  अजात� ील मािहती तपासून �ा (नाव, प�ा, टे�लफोन, 

मोबाईल �माकं आ�ण ईमेल आयडी).
6. ऑनलाईन अ�ागत (��जीटर) नोदंणी अज � पूण � भरा. 
7. ई-मेल आ�ण एसएमएस�ारे तमुचा ��जीटर �माकं आ�ण आ�ण �ूआर कोड �मळवा.  यातनू 

तमुची नोदंणी झा�ाची पु�ी होईल.   
8. ं ंटेड�  शोम� ेतमुचा नोदंणी �माकं िकवा मोबाईलमधील िकवा छापील ��पातील �ूआर कोड 

घेऊन या.
9. ंतमुचा नोदंणी �माकं सादर करा िकवा हॉल 1 आ�ण हॉल 3 मधील HGH India 2022 �ा पूव�-

ंनोदंणी अ�ागत डे�वर तमुचा बॅज ��ट छापून घे�ासाठी �ूआर कोड �ॅन करा. 

1. www.hghindia.com �ा होम पेज अथवा ��जीटर मे�मूधील '��जीटर र�ज�ेश� न' वर 
��क करा. 

ं2. तमुचा नोदंणीकृत मोबाईल �माकं िकवा ईमेल आयडी नोदंवा आ�ण स�ड ओटीपीवर ��क करा.  
3. नवीन अ�ागत �णनू ��क िहअरवर ��क करा. 

ं4. तमुचा मोबाईल �माकं िकवा ईमेल आयडी नोदंवनू स�ड ओटीपीवर ��क करा. 
ं5. तमु�ा नोदंणीकृत मोबाईल �माकंावर िकवा ईमेल आयडीवर �ा� झालेला ओटीपी नोदंवा. 

6. तमुचा अ�ागत नोदंणी अज � पूण � भरा. 
7. ई-मेल आ�ण एसएमएस�ारे तमु चा ��जीटर �माकं आ�ण आ�ण �ूआर कोड �मळवा.  यातनू  

तमुची नोदंणी झा�ाची पु�ी होईल.   
ं ं8. टेड�  शोम� ेतमुचा नोदंणी �माकं िकवा मोबाईलमधील िकवा छापील ��पातील �ूआर कोड 

घेऊन या.   
ं9. तमुचा नोदंणी �माकं सादर करा िकवा हॉल 1 आ�ण हॉल 3 मधील HGH India 2022 �ा 

ंपूव�-नोदंणी अ�ागत डे�वर तमुचा बॅज ��ट छापून घे�ासाठी �ूआर कोड �ॅन करा. 
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भेट दे�ाची वेळ 
13 िडस�बर : सकाळ� 09.00  – सं�ाकाळ� 06. 30 वा. पय�त 

14 िडस�बर : सकाळ� 09.00 – सं�ाकाळ� 06. 30 वा. पय�त  

15 िडस�बर : सकाळ� 09.00  – सं�ाकाळ� 06. 30 वा. पय�त. 

16 िडस�बर : सकाळ� 09.00  – सं�ाकाळ� 05.00 वा. पय�त

फॅ�न ट��डस ्   बाजाराती� ट��डस ्   �ोत   �वसाय संधी। । ।


