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 गी� दोन वषात�  महासाथीने �वसायावंर मोठा माप�रणाम के�ा. आता १० �ादंा होम �ॉड� 
�ापार ना�व�पूणत� ा आ�ण नवीन �ोताकं�रता 

स� होतो आह.े  एचजीएच इंिडया २०२१ म� े न�ाने �वे� 
घेणारे घटक वै�व�पूण,�  यापूव� न पािह�े�� होम �ॉड� देऊ 
करणार आहते . अनेक सु�ा�पत �ँड्स आ�ण एचजीएच इंिडया 
२०२१ म� े �वे� घेणा�या �द�क� ानंी �ा�ंा स�ा�ा 
�वसायात नवीन उ�ादनाचंी भर घात�याने �ा�ंा �वसायाचा 
�बाब वाढ�ा. सव� �ावसा�यक अ�भनव, सव�� �मत�ेा 
�वसाय संधी उप�� क�न देत आहते . यािठकाणी �व�ेत,े 
�वतरक, पुरवठादार, इंटी�रयर िडझायनर, वा��ूव�ारद आ�ण 
सं�ा�क खरेदीदारानंा आगामी वसंत/ उ�ाळ� हंगामाक�रता 
ना�व�पूण � �ोत पयाय�  उप�� झा�े आहते .    
एचजीएच इंिडया २०२१ ह े �द�न�  इं�डया ए��ो स�टर, �ेटर 
नॉयडा, �द��� एनसीआर येथ ेभरणार असून ३० नो��बर – ३ 
�डस�बर २०२१ का�ावधी नजीक येऊन ठेव�ा आह.े  या 
�द�न� ात होम टे�टाई�,  होम डेकोर,  �ॉ� फ�नचर, 
हाऊसवेअर आ�ण भेटव� ू पयाय� ातं संधी�ा ��तसाद देत 
अ�धका�धक �ावसा�यक �वे� करत आहते . सरकार�ा वतीने 
दे�भरात �सीकरणाची मोहीम मो�ा वेगाने हातात घेत�याने 

ं११२ कोटी�न अ�धक डोसचे �� पूण � झा�े. आता को�वड�ा 
�तस�या �ाटेची भीती कमी-अ�धक �माणात अस��, तरीही 
िदवाळ�-प�ात को�वड �करण आटो�ात आ�याचे िदसत.े 
ब�ता�ंी �वासी �नबध�  उठ�व�ात आ�े आहते , �ापार आ�ण 
उ�ोगाचंी �वासी भीती चेप�� आह.े  खरेदीदार आ�ण �व�ेत े
यानंा खबरदारी बाळगत �वसाय पूव�पदावर यावेत असे वाटत.े 
भारतात �ाहक मागणी वाढावी अ�ी दो�ी प�ाचंी इ�ा आह.े  
िदवाळ�चा �व�� मोसम अ�त�य य��ी ठर�याने �वसाय 
कर�ा�ा मूडम� े अ�धकच सकारा�कता आ�� आह.े  
िदवाळ� नंतरही उ�ाह िटकून अस�े�ा पहाय�ा �मळतो.
एचजीएच इंिडयाने �व�तृ �व�ा के�या असून �द�क�  आ�ण 
भेट देणारे तसेच कम�चारी वगा�� ा ��ीने सुर�ा, आरो� आ�ण 
��तचेी सव� खातरजमा के�� आह.े  सरकार�ा वतीने जारी 

ंकर�ात आ�े�े सो�� िड�ं�सग �नयम आ�ण सुर�चेी 
माग�द�क�  त� ेकाटेकोरपण ेपाळ�� जात आहते .  
आ�ी इथ े नमूद क� इ��तो क�,  आ�ी तमु�ाक�रता 
एचजीएच इंिडया २०२१ म� ेसहभागी होणारे �मुख �द�क� , 
�ा�ंा�ारे सादर कर�ात येणा�या �नर�नरा�ा सेगम�टचा 
आढावा घेऊन आ�ो आहोत. �ामुळे इथ े येताना �ानुसार 
�नयोजन करण े �� होई�.

  होम टे�टाई�, अजनूही वृ�ी सु�च 
भारतीय होम �ोड� बाजारपेठेत होम टे�टाई� ह े सवात�  मोठे 
आ�ण सु�ा�पत सेगम�ट असून संपूण � होम �ोड� �व��ती� 
५०% िह�ा राखून आह.े  आ�ण आजही �हरी तसेच �ामीण 
बाजारपेठेत मो�ा �माणावर व�ृी �मता कायम आह.े  आगामी 
१०० �ाट� �सटी �ाच�माण े िटयर II आ�ण िटयर III 
�हरामं� े खूप उ�म संधी अस�याने �ाहक आ�ण �व�� 
िह��यात वाढ होताना िदसत.े  एचजीएच इंिडया २०२१ म� े
होम टे�टाई� प�ंग आ�ण अघं ोळ��ी संबं�धत कापड, 
फ�नचर�ा �ागणारे कापड,  सजावटी�ा व�,ू  �खडक�ची 
सजावट, सूय��का�ापासून संर�ण, गा�ा आ�ण झोपे�ी संबं�धत 
उ�ादने, टेब� आ�ण �यंपाकघरात �ागणारे कापड, गा��चे 

ंआ�ण ��ोअर क��रग इ�ादी उप�� असे�. या �कारात 
�ापारी आ�ण �ाहकातं �ोक��य अस�े�े काही �ँड्सदेखी� 
आहते . एचजीएच इंिडया २०२१ म� े अनेक �नय�मत आ�ण 
नवीन �द�क�  आप�याकडी� नवीन उ�ादन �ेणीचे 
सादरीकरण कर�ासाठी इथ े�त:ची ओळख देत, �वसायाचा 
�वकास आ�ण �व�ार करत आहते . भारतीय बाजारपेठामं� े
�ा�ंा कंप�ानंा होम डेकोर आ�ण होम टे�टाई�ची समप�क 
उ�ादने उप�� क�न देती�. 
एचजीएच इंिडया २०२१�ा होम टे�टाई� �वभागा�ा भेट 

ंदेणारे काही अ�त�य ता�ा �ावसा�यक क�पना आ�ण संधीची 
अपे�ा ठेव ू �कतात. या �वभागात ए��यन प�टस्, क��-ऑन, 

ंिकग कॉइ�, पे�, �ारधा टेरी अडँ पॅन ओ�रसीज अ�ग� 
नावे भेटी�ा येणार आहते . �नय�मत �द�क�  आ�ण �ाचें 

ंवग�वारीती� नेत� ृजसे क� मासपार, बटुीक ����ग अडँ �ेयस� 
(इंडो काउंट), डीसीटे�, सारोम, ज े अडँ �ाय फे��� 
(इंिडयन डेप� ), � ूकास� (देवा टे�टाई�स) ह े होम मोसमात 
वसंत/ उ�ाळ� मोसमाती� िडझाईन आ�ण क�े�न घेऊन 

येणार आहते. 
मासपार ह े एचजीएच इंिडया�ा २०१२ �ापनेपासूनचे �नय�मत 
�द�क�  असून या नामाकं�त होम टे�टाई� �ँड�ा एचजीएच 
इंिडयात केवळ �त:ची उ�ादने �वक�ाची संधी �मळा�� नाही 
तर �ाचें �व�� जाळे संपूण � भारतात पसर�वता आ�े. मासपार 
'�ा वतीने होम टे�टाइ�ची मोठी उ�ादन �ेणी अगदी 
सजावटी�ा व� ू त े अघं ोळ��ी संबं�धत सािह� �णज े बाथ 
मॅट, ��ँकेट, िकचन आ�ण टेब� ��नन, �ग� सेट, काप�ट, 
ए�रया र�, खासगी आ�ण �ावसा�यक �ग� सेट आ�ण त�म 
उप�� क�न दे�ात येई�. मासपार�ा उ�ादनातं रंगाचें 
पयाय� ही उप�� असती�. घराती� अतं ग�त सजावटी�ा बहार 
आणणा�या सजावटी�ा व�,ू  प�ंगावरी� चादरी,  चटया 

ंइ�ादीचा �ात समावे� असे�. रंगाचें पयाय�  आ�ण उ�ादनाचंी 
सव��म गुणव�मुेळे उ�ादनाचंी �व�� �भावीपण े होऊ
�कणार आह.े
  घरगुती सजावटी�ा �ागणारे फे��क 
सजावटी�ा �ागणारे कापड, उ�ाचंी अ�े आ�ण पडदे याचंी 
बाजारपेठ अ�त�य �धा�� क आह.े  घरात नवनवीन व�ंचूा 
उपयोग कर�ाकडे क� वाढ�ा आह.े  तसेच घराचंी सं�ाही 
िदवस�िदवस वाढत े आह.े  एचजीएच इंिडया २०२१ म� े
ना�व�पूणत� चेा सात�ाने अनुभव होत असतो. यािठकाणी 

ंडीसीटे� फ�न���, ज ेअडँ �ाय (इंिडयन डेप� ), सारोम, � ू

कास�,  माय�ोफायबस�,  ��झर अ�ा �ोक��य �ँड्सचा 
समावे� असे�.  

ंह े सेगम�ट अजनू ही असमान आह.े  इथ े �ँड �ब�डीग आ�ण 
संयोगा�ा बराच अवका� उरतो. �ामुळे अनेक नवोिदत जसे 
क�, ए��यन प�टस् �ाच�माण े मुंबई, िद���, पा�नपत, सुरत, 
अहमदाबाद,  जयपूर,  बग� ळू��ा �हान आ�ण म�म 
आकारा�ा कंप�ासंमवेत सु�ा�पत आयातदार उ�ाह आ�ण 
नवीन क�पना �जवती�. संपूण � दे�ाती� होम टे�टाई�, होम 

ं ं ंडेकोर अडँ फ�न��ग �व�े�ानंी हजारो�ा सं�नेे पूव�-नोदणी 
के�� आह.े  स�ाचे आ�ण नवीन पुरवठादार नवीन उ�ादने 
तसेच �ावसा�यक क�पनाचंा �ोध घे�ासाठी �य��ी� 
आहते . 
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ंडीसीटे�, हा फ�न��ग फॅ��क तसेच होम टे�टाई�मधी� 
एक अ�त�य ��स� �◌ँड आ�ण �नमात� ा असून उ� गुणव�ा 

ंआ�ण आ���ान फ�न��ग,  �ाम� े वे�वेट,  चेनी��े, 
दमा�स,  क��दाकारी आ�ण साध े पडदे,  सजावट तसेच 

ंआणखी ब�याच गो�ीचा समावे� असतो. या उ�ादन गटात 
बरीच मोठी उ�ादन �ेणी अस�याने खरेदीदारानंा पसंतीची 
खरेदी कर�ाची संधी �मळत.े �ाचंा ��के�ी �ाहक वग� 
अ�त�य �नराळा असून वेगवेग�ा इंिट�रअर िडझाईन �ाई�स 
उप�� आहते.
इं�डयन डे�प हा आप�ा �◌ँड जेअडँ�ाय फे��� समवेत 

ंटा� �फर ��टेड फॅ��क, वे�वेट, ��ॅट आ�ण टे��चर 
फे��कमधी� बाजाराती� नेत�ृ  गाजवतो. त े ���ाई कापड 
आ�ण पड�ात अ�पै�ू� �स� करत कट ��थ स�वस उप�� 
क�न देतात. �ा मा�मातनू �ाचंी �ाहकानंा सेवा दे�ाची 
मह�ाका�ंा िदसत.े  �व�ापक�य संचा�क जये� दवे सागंतात 
क�, एचजीएच इंिडया २०२१ मधनू उ�र भारता�ा बाजारपेठेत, 
िदवाळ� प�ात नवीन उदयो�खु खरेदी मोसमात नवीन �वसाय 
संधीचा �ोध घे�ात �ानंा मदत �मळणार आह.े   

ंसारोम,  हा फ�न��ग �◌ँड आप�े सािह� आ�ण 
िडझाईनक�रता अ�भनव वै��� जपत दे�ी आ�ण परदे�ी 
�ेणीचा संयोग साधत डेप� री, ���ाई, �ेदरेट आ�ण सजावटी�ा 
कापडात ता�ा क�पना आणतो आह.े  
�भ� ूफॅ���, रेडीमेड पड�ाचंी आगामी उ�ादन वग�वारी सादर 
करे�. �ाम� े��ॅकआऊट, पॉ��य�र वे�वेट, ��यस� आ�ण 
पॉ�� कॅन�ास असे �व�वध �कार असती�. �भ�ू�ा वतीने 
मह�ा�ा �वसायाचे द�न�  घडव�ात आ�े असून �ानंी 
�ा�नक बाजारपेठेत पडदे, सोफे, उ�ाचें अ�े, चादरी आ�ण 
सजावटीचे अ� टे�टाई� सािह� उप�� क�न िद�े आह.े  
�ा��वाय,  एचजीएच इंिडया�ा भेट देणा�यानंा आट��, 

ंअसादीप, फॅ��क िक�, इं�डगो इंड��ीज, ��झर इ�े�, 
सुजाता आ�ण अ�ा अनेक �◌ँड्स�ा नवीन िडझाईन आ�ण 
उ�ादन क�पना पाहता येती�.
  बेड अडँ बाथ टे�टाई�स 
दरवष� भारतात घराचंी सं�ा वाढत चा��� आह,े  या सेगम�टची 
मागणी सतत वाढत असून भारतीय होम टे�टाई�स 
बाजारपेठेत हा सेगम�ट सवात�  मोठा आ�ण जनुा मना�ा जातो. 
प�ंगावर आ�ण �ाणीघरात वापरता येणारे टे�टाई� सािह� 
�नय�मत उपयोगात असणारे, �� आ�ण �चे�ा आनंददायक 
अस�े पािहज,े ��वाय �ामुळे तमुचे बडे�म आ�ण बाथ�मची 
�ोभा वाढ�� पािहज.े एचजीएच इंिडया २०२1 या सेगम�टम� े
सु�ा�पत तसेच नवीन �वे� करणा�याकंडून अ�त�य रोचक 
�ेणी उप�� क�न देणार आह.े  

ंइंडो काउंट हा चादरी तसेच बिेडगचा भारताती� सवात�  मोठा 
ं�नयात� दार असून भारतीय �ा�नक बाजारपेठेत एंड-टू-एंड बिेडग 

पयाय� ाचंा अ�ग� पुरवठादार मान�ा जातो. एचजीएच इंिडया 
ं२०२१ म� े�ाचें �◌ँड्स बटुीक ����ग अडँ �ेयस�चे �तं� 

�� झोपे�ा ब�आयामी अनुभवाकडे राही�. �ा�ंा फॅ�न 

ंबिेडग क�े�नम� े �ोभणारे आ�ण समका��न ��टस्, 
क�फट�र, �एूट क�स�, ���ट, उ�ा, �ॅ�ज, �ट�स्चा समावे� 

ंराही�. यटुी��टी बिेडग से�नम� े मॅटेस�  पॅड्स, डाऊन अ�ट 
क�फट�र, िफ�ड �प�ोज आ�ण �ोटे�स�चा समावे� असे�. इंडो 
काउंट �ट�क�� इंटी�ेटेड असून �न�मती आ�ण अतं ग�त सेवा 
�ि�येची ��ेक पायरीचे �व�ापन कर�ात आ�े आह.े  
या�ारे केवळ �रटे� पयाय�  दे�ात येत नसून हॉटे�सार�ा 
सं�ा�क �ाहकानंा सेवा पुर�व�ात येत.े     
कृ�ा कोटे� टे�टाई� डीसान �ुप�ी संबं�धत आह े व �ानंी 
बोनहयेरु �◌ँड �ॉ� के�ा,  हा भारत आ�ण आतंररा�ीय �
बाजारपेठेत उ� गुणव�चेे टेरी टॉवे� उप�� क�न देतो. 
एचजीएच इंिडयात �ा�ंा िड���े �ोड�म� ेटेरी टॉवे�, बाथ 
रो� आ�ण ���पस�, ��ॅट टॉवे�, बीच टॉवे�, िकड टॉवे�, फेस 
टॉवे�, �ग� सेटस्चा समावे� असतो.       
शारधा टेरी �ोड�स्, हा भारताचा कोइ�तरूमधील अ�ग� 
�नयात� दार असून जगात उ� गुणव�ापूण � ल�झरी टॉवेल �ँड 
माय�ोकॉटनक�रता ओळखला जातो. या वग�वारीत पिह�ादंाच 
ना�व�पूण � पयाय� ाचंी संपूण � �ेणी सादर कर�ात आली असून 
बडे अडँ बाथ सेगम�टम� े�व�ेत ेतसेच �वतरकाकं�रता संपूणप� ण े
नवीन �वसाय संधी आण�ात येईल.
पॅन ओ�रसीज, हा पा�नपतमधील उ� गुणव�ापूण � बाथ 
मॅटमधील सवात�  मोठा �नयात� दार आह,े  �ाने बाथ मॅट, बाथ 
र� आ�ण लाईफ�ाइल व सजावटी�ा संपूण � उ�ादन 
�ेणीसह  �ँड पॅनो लॉ� केला आह.े �ाचंी उ�ादने डेकोर आ�ण 
काय��मतलेा साजशे ी अ�भनव िडझाईन वै�श� ेघेऊन येतात.
  मॅटे�स आ�ण ���प टे�ॉ�ॉजी 
भारतीय �ाहक वग� झपा�ाने आरो�पूण � जीवनाचा भाग 
अस�े�या झोपेची गुणव�बेाबत, तंद��ी आ�ण चपळता ु
राख�ा�वषयी झपा�ाने सजग होतो आह.े  चागं�या आ�ण 
आरो�पूण � झोपे�ा अनेक पदर आ�ण �नर�नराळे ट� ेअसतात. 
झोपेचा दजा � चागं�या मयाद� ेपय�त उ�म राख�ासाठी ��ेक 
���कडून वापर�� जाणारी यो� �कारची झोपे�ी �नगडीत 
उ�ादने मह�ाची ठरतात.  

अ� टे�टाई� ��ेासंह �जथ े सजावटी�ा ���कोनातनू  
िडझाईन पॅटन� आ�ण रंग मह�ाचे असतात, आरो�दायक 
झोपे�ा टे�टाई� सा�कारी ठरत.े ह े �व�ान, तं��ान आ�ण 
झोपे�ी �नगडीत उ�ादन सािह�ावर आधा�रत असत.े  एक�कडे 
जगात ���प कोच आ�ण ���प ����नक तसेच �ुिडओ सु� 
होत आहते . गुणव�ा सुधार�ा�ा ��ीतनू झोपे�ा ब�ढंगी 
पै�ूंचे �व��ेषण कर�ात येत े आह.े  �ामुळे तं��ान आ�ण 
सािह� ना�व�पूणत� ा याचंा आरो�दायक झोपेत झटपट मेळ 
बसतो. झोपे�ी �नगडीत �वसाय आ�ण बड्ेस, मॅटेस�  आ�ण 
�ाप��कडी� आकष�क फरका�ा आधारे ह े व�ृी ��े आक�ून 
घेत�े पािहज.े 
एचजीएच इंिडया 2021 म�,े हॉ� १४ म� ेव�ड� ऑफ ���प 
�ँड अतं ग�त �व�षे ���प टे�ॉ�ॉजी प��े�यन असणार आह,े  
�जथ े �व�े�ानंा ���प �ोड�म� े झा�े�� �गती समजनू  
घे�ाची संधी �मळे�. व�ड� ऑफ ���प हा एचजीएच इं�डया 

आ�ण आयएसपीएफ (इं�डयन ���प �ोड�स् फेडरे�न) चा 
संय�ु उप�म आह.े  आरो�पूण � झोपेक�रता बडेची प�त सोबत 
मॅटेस�  मह�ाचे उ�ादन ठरावे. ���प टे�ॉ�ॉजी झोनम� ेक�� 

ंऑन, ���पवे�, िकग कॉई�, पे�, नी�कम� यासंारखे 
ंअ�ग� �ँड �ाचंी कॉईर, ��ग, मेमरी फोम, रबर फोम आ�ण 

थरेपटीक मॅटेस�  �ोटे�स�मधी� ना�व�पूण � उ�ादन �ेणीचे 
अनावरण करती�. 
�े� अप, होम �ॅपेस, �ाईनमॅट, क�फ� यासंार�ा काही 
आगामी काळाती� �ँड ��त�र� अनेक इतर �ँड या 
सेगम�टमधी� �ापारात �व�वधागंी पसंतीचे पै�ू आ�ण नवीन 
�वसाय संधी घेऊन येत आहते .
  हाऊसवेअर: �ाट�, अ�धक आध�ुनक
भारतामधी� हाऊसवेअर बाजारपेठ वाढत े आह,े  �ात वै�व� 
येत े आह े आ�ण वषाग� �णक ��णीय अ�यावत होत े आह,े  
िकचनवेअर,  कुकवेअर,  िकचन उपकरण,  टेब�वेअर, 
साठवणकु�ची भाडंी, आरो� आ�ण ��ता तसेच सव�साधारण 
हाऊसवेअर उ�ादनाचें वै�व�,  गुणव�ा आ�ण उ�ादन 
मागणीत वाढ झा��. �यंपाक घराती� आ�ण जवेाय�ा 

बस�ा�ा प�तीत बद� झा�े. पारंप�रक प�त जाऊन 
आध�ुनक�करण आ�े. �यंपाकाचे सव�च काम आता एकहाती 
होऊ �ाग�े आह.े  �ामुळे नवीन तं��ानाचा वापरही सरास�  
होताना िदसतो. पूव�पे�ा अ�धक �माणात हाऊसवेअरचा 
उपयोग वाढ�ा आह.े  �यंपाक घराती� उपकरणातं अ�धक 
बद� होऊन ती �गत झा��, आध�ुनक प�तीची �ॉकरी आ�ण 
िडनर सेट या�ंा ये�ाने नवीन �वसाय संधी आ�या आ�ण 
बाजारात नवीन ��ती �ा� झा��.    
  कूकवेअर   
भारतीय �यंपाक प�तीने अ�धका�धक �हरी आ�ण 

ंआतंररा�ीय �यंपाक प�तीचा अव�ंब के�ा आह.े  �ात �
आरो� �वषयक सजगता, सु�भता आ�ण होम फॅ�न ट�ड� ्सनी 
चा�ना िद��. भारतीय �ाहक वगात�  आतंररा�ीय मानके �
अस�े�े ��ेर कुकर, �ाइंग पॅन आ�ण कूकवेअर�ा �व�तृ 
�ेणीती� �ँडेड उ�ादनानंा मागणी वाढ�े�� िदसत.े  �व�े�ानंी 
नवीन कूकवेअर उ�ादनाकंडे �� िद�े पािहज,े आध�ुनक होत 
जाणारा �ाहक वग� आ�ण यवुा ��क� �ी गटाकडे आप�ा मोचा �
वळ�व�ाची गरज आह.े  
ऑटो�ेस इं�डया '�ा वतीने 
�व�वध �कारची �ेन�ेस-
�ी� भाडंी, �ाइंग पॅन, ��ेर 
कुकर, वोकचे �व�तृ �कार 
उप�� क�न देणारा अ�ेसर 
�ँड �ाह� सादर के�ा आह.े  
ही भाडंी सव� सािह�,नॉन-
�ीक कूकवेअर इ�ादीत 
उप�� आहते . यनुायटेड 
एकता, ओके इंड��ीज, नो�ता, से�ो, एड��यकेू, एसएनबी 
एंटर�ाईजेस आ�ण भानोबा एंटर�ाईजेस अ��कडचे नॉन-
�ीक कूकवेअर आ�ण िकचनवेअरचे �द�न�  भरवती�.     

होम टे�टाई�, होम डेकोर, हाऊसवेअर आ�ण भेटव� ूयाचें �वहंगाव�ोकन 
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�ेणी सादर केली आह.े   माश�� ह े �ँडको, रॅश, �सप�, झाबंटेी, 
ओमे�ो, मारबग� आ�ण कॅसडेको या यरुोप आ�ण यएुसएतील 

ंसव��म कंप�ाकंडून वॉलक��र� आणणारे �वशेष 
आयातदार आहते .

ं  काप�टस् आ�ण �ोअरक��र� या उदयो�खु �ेणी
हो� सुधार�ाचा आ�ण नवीन हो�, कायाल� ये, दकाने इ. ु
शो�भवंत कर�ा�ा ट�ड� मुळे काप�टस् आ�ण इतर �ोअर 

ंक��र�ना मोठा फायदा होत आह.े   देशातंग�त होम �ॉड�स् 
बाजारात एक मह�ाची �ेणी �णनू �ात वाढ होत आह.े   
ए�रया र� आ�ण काप�टस् ह े केवळ शोभा वाढवत नाहीत तर 
ल�णीय ��पात 
खोलीतील आवाज आ�ण 
थंडावा कमी कर�ाचे 
देखील काम करतात.  
भारतातील मू�-क� ि�त 
�ाहका�ंा बरोबरीने हा 
बाजार ल�झरी त े�ी�मअम, 
शो�भवंत त ेकाय��म आ�ण 
आध�ुनक त ेपारंप�रक अशा 

ं�ोअर क��र��ा 
सव�च �वभागात मोठी वाढ 

ंअनुभवत आह.े   नैस�गक आ�ण �सथटेीक र� आ�ण �ोअर 
ंक��र��ा मागणीत मोठी वाढ होताना िदसत आह.े   

भारतातील हाताने तयार कर�ात आले�ा काप�टस्चा जाग�तक 
बाजारात 40% पे�ा जा� वाटा अस�ाने �ाचे योगदान 
सवा�� धक मह�ाचे आह.े   आध�ुनक आवडीनुसार बदल�ात 
येत असणारी कुशल ह�कला आ�ण पारंप�रक सजावट यामुळे 
�ाचंी �शंसा केली जात.े  भारतीय उ�ादकासंाठी �नयात�  ही 
अ�तशय मह�ाची असली तरी अनेक जण झपा�ाने वाढत 
असले�ा देशातंग�त बाजारावरही ल� ठेवनू आहते . हातानंी 
गाठी मा�न, हातानंी गुंडा�ा क�न आ�ण हाताने �वणनू तसेच 
यं�ाने तयार कर�ात आलेले �नवडक ए�रया र� आ�ण 
काप�टस् एचजीएच इंिडयाम� ेबघायला �मळू शकतील. कालीन, 
��लेज �ववस�, �ाईट आईज, नारायण काप�टस् अशी अ�णी 
नावे �ाचंी सव�समावेशक �ेणी सादर करतील. गे�ा 
वष��माणेच, काप�ट ए��ोट� �मोशन काउ��ल (सीईपीसी) 
भादोही, वाराणसी, जयपूर, �बकानेर, आ�ा आ�ण िद�ी इ. 
अ�णी उ�ादक िठकाणा�ंन हातानंी तयार कर�ात आले�ा 
काप�टस्�ा आघाडी�ा 20 उ�ादकाचंा आ�ण �नयात� दाराचंा 
समूह घेऊन येणार आह.े  
कालीन, र� क��,े सुपर�ास असे इतर अ�णी उ�ादक, 
आयातदार आ�ण �नयात� दार देखील �ा�ंाकडील व� ू सादर 
करतील. उदाहरणाथ,�  हातानंी गाठी मा�न तयार कर�ात 
आले�ा काप�टस्चे त� असणारे र� ओ�रसीज केवळ 
पारंपा�रक िडझाई�च न� े तर 'टक�श काप�ट' ही �ाची नवी 
�ेणी आ�ण आध�ुनक िडझाईनपासून �रेणा घेऊन तयार 
कर�ात आलेले 'ॲब�ॅ�� ' तसेच 'मॉडन� आट�' हा �ाचंा सं�ह 
सादर करतील. 
यं�ानंी तयार कर�ात आले�ा काप�टस्चा देशातंग�त �ॉडलूम 
उ�ादक �णनू कालीन लाईफ�ाईलचा  नावलौिकक आह.े   
भारतीय काप�ट उ�ादन उ�ोगात �ाचंी ��ती सव��म आह.े   
यं�ानंी तयार कर�ात आले�ा काप�टस्�ा जोडीने त ेदजद� ार 
गुणव�चेे हातानंी तयार कर�ात आलेले र� सादर करतात 

ंआ�ण काप�टस् तसेच �ोअरक��र�ना गुणव�ापूण �
जीवनशैलीचा एक भाग �णनू सादर करतात. 

Clay Craft

CEPC

Erismann

ं�खडक��ा ��ड्सचे �व�वध उपयोग आहते .  मुळात (1) 
बाह�ेन आत बघ�ास ��तबंध आ�ण (2) �काशापासून 
संर�ण अशी दोन कामे त े करतात. आणखी वेग�ा �कारे त े
सूयाप� ासून आ�ण बाहरे�ा उ�तपेासून संर�ण देतात �शवाय 
बाहरे�ा थंडीपासून देखील त े सुर�ा देऊ शकतात. त े आतनू 

ंिकवा बाह�ेन लावता येतात आ�ण �ासाठी कागद, कापड, 
अ��ुम�नयम, लाकूड आ�ण �ील अशा वेगवेग�ा सािह�ाचा 
वापर केला जातो. सव�साधारणपण,े �यंच�लतरी�ा उघड-झाप 
करता यावी यासाठी �ात तं��ानाचा वापर कर�ात आलेला 

ंअसतो. ��ड्स �ाचें सुर�ा दे�ाचे काम �भावी�र�ा करत 
अस�ाने, �नयं�ण प�तीशी संल� अस�ाने आ�ण अ�तशय 
सहजपण े �� करता येत अस�ाने गे�ा दोन दशकापंासून 
अ�ाध�ुनक हो�, कायाल� य आ�ण हॉटे� इ. िठकाणी पड�ानंा 

ंपयाय�  �णनू  मो�ा �माणात ��ड्सचा वापर केला जात आह.े
ंएक�कडे �यंचलन आ�ण िडझाईनमधील ना�व�पूण � गो�ीनी 

बाजाराचा ताबा घेतला आह े आ�ण दसरीकडे, न�ाने बाधंले�ा ु
ंखो�ा�ंा �कारामं� ेत ेबसवता येऊ शकतात.  पारंप�रक िकवा 

�वलासी िडझाईन प�तीपे�ा अ�ाध�ुनक आ�ण काया�� क 
ंिडझाईनम� े ��ड्स अगदी उठून िदसतात. मॅ�ोपोलो, 

ं�ीए�ो, कझाग, नो�ा, टच ��डस्, माश��, ॲटको, 
आरटे� ओ�रसीज सारखे ��ा�पत भारतीय �ॅ�्स ह े

ं ं ं�ट�कल ��ड्स, �नेेटीयन ��ड्स, रोलर ��ड्स आ�ण रोमन 
ं ं��ड्स अशी संपूण � �ेणी सादर करतात. त े�ाचंी ��ड्समधील 

आ�ण पडदे सज�व�ाची साधने, �यंचलन, पडदे आ�ण 
यं�णमेधील अ�ाध�ुनक �ेणी देखील सादर करणार आहते . 

ंभेटी देणाया � मंडळ�ना या आध�ुनक उ�ादन समूहा�ा 
�ावसा�यक �मतचेा फायदा घे�ासाठी न�ा तं��ानाचा आ�ण 
ट�ड� ्सचा शोध घेता येईल. 
  वॉल पेपरना वाढती मागणी
ये�ा काही वषात�  भारतीय वॉलपेपस��ा बाजारात दर वष� 30-
40 ट��ाचंी वाढ अपे��त आह,े  असे बाजार त�ाचें मत 
आह.े   वाढती शहरी लोकसं�ा, बदलत ेराहणीमान आ�ण �य 
श�ीम� े झाले�ा वाढीमुळे चागं�ा िडझाईनला �ाधा� 
दे�ाची तयारी ही यामागची �रेणा आह.े  वॉलपेपस�ची 
बाजारातील मागणी वाढणार आह े आ�ण �व�वध वै�श�,े 
गुणव�ा आ�ण 
वै�व�पूण � िकमती यामुळे 
या सािह�ातील 
वै�व�ाचा �वकास झाला 
आह.े       एचजीएच 
इंिडयातफ�  माश�� 

ंवॉलक��रग, ए�शयन 
प�टस् आ�ण ॲटको 
इंटे�रअस� या बाजारातील 
आघाडी�ा कंप�ा सादर 
के�ा जातील. रॉयल 
वॉलपेपरतफ�  ए�रसमन हा जम�न �ँड आणला जाईल. ताहेरी 
डेकोर, न�ीदार काचे�ा िफ�� आ�ण वॉल ए�ायरमधील 
त�, सानुकुलीत वॉलपेपरमधील �वशेष� देखील �ा�ंा न�ा 
उ�ादनाचें �दश�न करतील. या खेरीज, इतर अनेक वॉलपेपर 
आयातदार आ�ण रा�ीय �वतरक देखील �ा�ंा वॉलपेपस�ची �
आतंररा�ीय �ेणी सादर करतील.  �

ंमाश�� वॉलक��रग ह े भारतातील सवात�  मह�ाचे वॉलपेपस� 
त� आहते .  एचजीएच इंिडया 2021 म� े �ानंी यरुो�पअन 
िडझाई�वर भर देऊन िडझाई� आ�ण सािह�ाची �व�तृ 

ंएचजीएच इंिडयात हॉ� १० म� े �ाट� कुिकग प��े�यनची 
सु�वधा कर�ात आ�� आह,े  �ात नवीन �ाहका�ंा माग�ा 
��ात घेऊन  भारतामधी� कूकवेअर गटात होत अस�े�� 
�गती आ�ण िद�ाचंा वेध घे�ात येई�. 
  टेब�वेअर 
�सरॅ�म�, �ॉकरी, ��ासवेअर, कट�री, स�व� ेअर, बारवेअर 
�कारात एचजीएच इंिडया नवीन उ�ादने, नवीन िडझाईन तसेच 
न�ा क�पनाचंी �व�वधता घेऊन येई�. यािठकाणी भारतातनू 
जयपूर, खुरजा मुंबई, िद���, गु��ाम, को�काता आ�ण अ� 
काही �हरे व नगरातंनू �द�क�  सहभागी होणार आहते .  

��े �ा� िडनरवेअर आ�ण स�व� ेअरमधी� ना�व�पूण � सं�ह 
सादर करणार आह.े  �ाचे उ��� भारतीय बाजाराती� �व�तृ 
�कार�ा टेब�टॉप �सरॅ�मकचे सादरीकरण कर�ाचे आह.े  
“आमची आतंररा�ीय �ँडसोबतची नवीन भागीदारी  सादर �
करताना उ�ाह दाटून आ�ा आह.े  आतंररा�ीय �ँड '�म�र मेन �
��ट� �मस” समवेत अ� नवीन सं�ह कॉफ� मगवरी� हटके 
कॅरे�स�, नवीन मोनो�ोम सं�ह हॅ�पनेस इज आ�ण सक� स 
िडझायनर टेब�वेअर उप�� क�न देती�,” असे कंपनीने 
सा�ंगत�े.   
कोरे��े, �ा वतीने सु��स� आ�ण �व�ासाह � ��ासवेअर आ�ण 
िड�वेअर उ�ादना�ंा �व�तृ �कारचे �वपणन कर�ात येई�. 
कोरे��े ह े टे�ड� ��ास �ोड� असून �ात तीन �ेयरम� े
�ॅ�मनेट ��ासचा समावे� असे�.  �ा�ंा िडझाईनम� े
आध�ुनक अमे�रकन आ�ण द��णके डी� यरुो�पयन पसंतीचा, 
ढंगाचा �ामु�ाने अ-पारंप�रक भारतीय घराचा �भाव िदसून 
येतो.   
रॉ�, हा को�काता-��त �ँड टेब�वेअर, ��ासवेअर, �ोरेज, 
बाट�या,  िकचनवेअर आ�ण मह�ाची तसेच मोठी माक� ट 
सेगम�ट देऊ करतो.
भारत पॉटरीज, �ोन सफायर इं�डया, िहतकारी आ�ण य.ु पी. 
�सरॅ�म� बोन चायना आ�ण मे�ामाईन टेब�वेअर, कूकवेअर, 
िडनरवेअर, �ोरेज आयटम, बाट�या आ�ण एअर ��ूरफायर 
इ�ादी सादर करती�.  
  �ोरेज आ�ण ��ा��क 
एचजीएच इंिडया २०२१ म� े भेट �ाय�ा येणा�याकं�रता 
वै�व�पूण � िडझाईन आ�ण उ�ादनाचंी अपे�ा असणार आह.े  
यािठकाणी काही अ�ग� मात�र झपा�ाने वाढणारे 
हाऊसवेअर सेगम�ट जसे �ोरेज, ��ा�ीक, जनर� हाऊसवेअर 
आ�ण ��ता आ�ण देखभा� उ�ादने सादर करती�. 
से�ो,  �स�ोरावेअर,  जयपी'कडून �यंपाकघर,  साठवण, 
�ाणीघर,  ��ता आ�ण सव�साधारण घरगुती वापरा�ा 
उ�ादनाचंी �व�तृ उ�ादन �ेणी उप�� क�न दे�ात येई�. 

ं ं  ���डस् अडँ �वडो डेकोर 
ंअ�ाध�ुनक भारतीय हो�साठी ��ड्स हा डेकोर आ�ण होम 

िडझाईनचा एक अ�वभा� घटक झाला आह.े  एक �ेणी �णनू 
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आता लोकाचंे ल� वेधले गेले आह.े  संपूण � खोलीला �ामुळे एक 
उठाव येतो.
ए�शयन प�टस्, कल�-ऑन, वेदाज सारखे अ�णी �ँड 
पिह�ादंाच या �ेणीतील �ाचंी गु�पत े �वसायासाठी उघड 
करणार आहते . िकरकोळ �व�े�ासंाठी आ�ण �वतरकासंाठी 
�ा�ंा स�ा�ा �वसायाला पूरक असणाया � �व�वध न�ा 
�वसाय संधी चालून येणार आहते . एनईसीटीएआर न�ा 
सो�सग संधी उघडणार आहते . भारतातील ईशा�ेकडील 
अ�तशय कुशल अशा उ�ादकाकंडून बाबं ूआ�ण बाबंचेू फ�नचर, 
शो�भवंत सािह� आ�ण घरासाठी लागणाया � व� ू त े घेऊन
येणार आहते.
देशामंधील �वास �नबध�  आ�ण लॉकडाऊन यामुळे अडथळे 
�नमाण�  झाले असताना देखील सहा इटालीयन कंप�ा �ाचंी 
फ�नचर �ेणी सदर करणार आहते . नवी िद�ी येथ ेइटा�लयन 
टेड�  क�मशनतफ�  आयो�जत कर�ात आले�ा कॅटलॉग शो�ा 
मा�मातनू ह े �दश�न कर�ात येणार आह.े  याच�कारे, 

ंमले�शयन िटबर काउ��ल (एमटीसी) देखील मले�शयन 
फ�नचर �नयात� दारासंाठी कॅटलॉग शो सादर करेल आ�ण 
एचजीएच इंिडयामधील �ा�ंा बथू�ा मा�मातनू भारतीय 
आयातदारानंा त ेसव� मािहती देतील. एचजीएच इंिडया�ा पुढील 
�दशात�  यात वाढ हो�ाची श�ता आह.े   

नमोहक, वा��वक छाया�च�ण महा कोण�ाही होम 
उ�ादनाक�रता सु�ा�पत 

सादरीकरणाचा मह�पूण � पै�ू आह े – मग 
ंत े बडे अथवा बाथ ��नन असो िकवा 

ंसजावटीचे सािह�,  फ�न��ग फॅ��क, 
ं���ड, सजावटी�ा व�,ू वॉ�पेपर, गा��चे 

ंिकवा िकचनवेअर,  कूकवेअर, 
�यंपाकघराती� उपकरणाचें अनेक पै�ू, 

ं�सरॅ�मक आ�ण मातीची भाडंी िकवा 
सव�साधारण हाऊसवेअरचा समावे� राही�.

सुंदर, ��वेधी छाया�च� े �णज े �ँड, 
ं�नमात� ा िकवा �व�े�ा�ा कोण�ाही 

चागं�या सादरीकरणाचे क� ��ान असत.े  
आज�ा �धा�� क बाजारपेठेत बाजारात 
तमु�ा उ�ादनाची यो� ओळख �नमाण�  
क�न �ायची झा�यास ती पिह�� मह�ाची 
पायरी समज�� जात.े  

एचजीएच इंिडया २०२१ चे �द�क�  आ�ण 
भेट �ाय�ा येणा�यातं चागं�या 
छाया�च�णाने वेगळेपणाची बाज ू िदसावी, 

ं�ा�ंा उ�ादनाचें माक� टीग आ�ण ��य 
सादरीकरण �ावे,  �ाचंा �ँड खरेदी 

ंइ�ुकामं� े िकवा रा�ीय पातळ�वर �
�ोक��य �ावा अथवा माक� टम� े नेत�ृ  
�नमाण�  कर�ा�ा ��ीने छाया�च�ाचंी 
मदत होत.े एचजीएच इंिडया�ा वतीने 
सु��स� छाया�च�कार ��राज चादं 
या�ंा�ारे “फोटो �ॉप” �ीष�काखा�� 
अ�भनव �क�प घे�ात आ�ा. 

हॉ� १५ म� े ट�ड� ्स प��े�यन जवळ, 
एचजीएच इंिडया आ�ण फोटो�ािफ��ा 
वतीने संय�ुपण े फोटो�ाफ� �ुडीओ 

ंउभार�ात आ�ा,  �ात ����ग�म, 
बडे�म,  िकचन आ�ण बाथ�म अ�ा 
वेगवेग�ा �ाइफ�ाइ� दे�ात आ�या.

भेट �ाय�ा येणारे आ�ण �द�क�  यानंा 
�त:ची उ�ादने या �ुिडओत नेता येती�, 
पिह�यादंा येणा�यानंा अगोदर अपॉइंटम�ट 
घेऊन �ाधा�ाने सेवेचा �ाभ घेता येई�. 
�ानंा पिह�े छाया�च� कोण�ाही 
��ुका��वाय काढून घे�ाची मुभा राही�. या 
छाया�च�ाचा वापर �ानंा कोण�ाही �चार 

ंिकवा �ावसा�यक कारणा�व करता येई�. 
चागं�े छाया�च�ण ��य सादरीकरण आ�ण 
�वपणन �य�ानंा सा� करत े ह े जाणनू 
�ाय�ा हा उप�म मदतीचा ठरणार आह.े  

“फोटो �ॉप” म� े आप�या कारिकद�त 
��राज चादं यानंी होम �ोड�चे ज े
�ावसा�यक छाया�च�ण के�े आह,े  �ाचा 
िड���े पाह�ाची संधी �मळे�. ही छाया�च� े
पाहण े �णज े नजरे�ा मेजवानी असे�, 
��वाय ��य �चार-�सारा�ा �य�ाने इथ े
भेट �ाय�ा येणा�यानंा चागं�या छाया�च�ाचंे 
मह� समजनू  घेता येई� आ�ण ��ंसादेखी� 
होई�. 

होम इंड�ी� चे �वपणन कर�ात एचजीएच 
इंिडया�ारे ज े�य� कर�ात येत आहते , हा 
उप�म �ाचाच एक भाग आह.े  �ामुळे 
�व�ेत ेआ�ण �हान �ँड्सकडून उ�ादना�ा 
�ावसा�यक सादरीकरणा�ा चा�ना �मळे�. 
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कॉयर बोड� आ�ण नॅशनल �ूट बोडात� फ�  सामूिहक सहभागाचे 
आयोजन कर�ात आले आह.े  
कॉयर आ�ण �ूट ��ेातील उ�ादक �ा�ंा सद�ा�ंा 
सोबतीने अनु�मे, कॉयर डोअर मॅटस्, �ूट आ�ण �ूटचा वापर 

ंक�न तयार कर�ात आलेली काप�टस्, �ोअ�रग, खरेदी 
आ�ण फॅशन बॅ� तसेच शो�भवंत सािह� सादर करतील.     
  होम डेकोर �व�ारत आहे

ंवॉलपेपस� आ�ण वॉल डेकोर त े फरशी, टेब�, �भती आ�ण 

ं�स�लगसाठी वै�व�पूण � शो�भवंत साधने तसेच कॅ�ल �ँड्स, 
शो�भवंत मेणब�ा, सुगंधी पदाथ,�  पॉपोरी, कृ��म फुले आ�ण 
गवत, मूत�, फुलदा�ा, फोटो�े�, आट�वक� , कलाकृती,  
�भ�ी�च� इ सह एचजीएच इंिडया िद�ी, मुंबई, मुरादाबाद, 
िफरोजाबाद, आ�ा, सहारनपूर, लखनऊ, जयपूर, जोधपूर, 
का�ीर, राजकोट, हदै राबाद या भारतातील अ�णी ह�कला 
क� �ामंधील �व�तृ �ेणी सादर करेल. 
मुरादाबादमधील पॅरामाऊंटतफ�  भारतातील िकरकोळ 
�व�े�ासंाठी देखील धात�ूा आ�ण �पतळ��ा, काचे�ा व�ंचूी 
सवात�  नवी आतंररा�ीय शो�भवंत सािह�ाची �व�तृ �ेणी सादर �
केली जाणार आह.े

राचंी येथील वेदाज देखील नेहमी�माणचे, पु�ा एकदा 
वै�श�पूण � आ�ण �ॉल फ�नचर, वॉल डेकोर आ�ण शो�भवंत 
सािह�ाची अ�तशय ना�व�पूण � �ेणी घेऊन येणार आह.े  
ईपीसीएच (ए��ोट� �मोशन काउ��ल फॉर हँडी�ा�स्) ने 
�ा�ंा अनेक सद�ासंाठी सामुिहक सहभागाचे आयोजन केले 
आह.े  �ा�ंासाठी ह�कलेची आ�ण शो�भवंत व�ंचूी �व�तृ 
�ेणी सादर केली जाईल.
ग�न�मे� ऑफ इंिडया व�ो�ोग मं�ालया�ा डे�लपम�ट 

ंक�मशनर हँडी�ा�स्ने िदले�ा मो�ा पाठी�ा��त�र�, 
यपुीईए, छ�ीसगड ह� �श� �वकास बोड�, एनईसीटीएआर 
आ�ण हँडलूम आ�ण हँडी�ा�स् संचालनालय, का�ीरसार�ा 
सं�ा या इं�डयन हेरीटेज कला आ�ण ह�कलेतील छुपा ख�जना 
िकरकोळ �व�े�ासंाठी मूळ िठकाणा�ंन घेऊन येतील. हॉल 10 
मधील एस प�ी�लयनम� े एचजीएच इंिडयातफ�  �ायो�जत 
कर�ात आले�ा �दश�नात, शो�भवंत आ�ण घरातील 
उ�ादना�ंा वै�व�पूण � वापरासाठी लाकडावरील कोरीव काम, 
धातवूरील खोदकाम, मातीची भाडंी, क�शदाकारी आ�ण अशा 
अनेक ��ेातील रा�ीय पुर�ार �वज�ेानंी तयार केले�ा �
राजशेाही भारतीय कला आ�ण ह�कला याचे �दश�न
माडंले जाईल.
  �ॉल आ�ण वै�श�पूण� फ�नचर
�ॉल फ�नचर या न�ाने �वक�सत होणाया � �ेणीवर एचजीएच 
इंिडया 2021 ने ल� क� ि�त केले आह.े  कायाल� य आ�ण 

ंहोममधील �म� कलाकृतीचे मॉडेल ही एक दीघ�कालीन घटना 
�णनू �वक�सत झाली असून भारतभरात �तला चागंला ��तसाद 
�मळत आह.े  या खेरीज, शहरामंधील राह�ा जागा अ�तशय 
महाग होत आहते .  �ामुळे हो�म� ेदेखील कमी जागा �मळत 
अस�ाने जागेची बचत करणारे आ�ण छोटे फ�नचर असण े
गरजचेे झाले आह.े  दसरीकडे, खो�ा आकष�क िदस�ा ु
पािहजते. �ामुळे वै�श�पूण � �णजचे  ॲ�े� फ�नचरकडे 
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छाया�च� क� �
तमु�ा उ�ादनाकं�रता

�ावसा�यक छाया�च�ण

�आूर कोड �ॅन क�न
एचजीएच इं�डया ��डीओ पहा 

�ापाराला भेट देणा�यानंो�
ंऑन�ाईन नोदणी करा 

20 नो��बर, 2021
www.hghindia.com वर आ�ण 
`1,000/- बचत� �वेश शु�ाची  करा 

 नोदंणीक�रता : www.hghindia.com  मंबुई: दर�नी +91 (22) 2421 4111, �द���: दर�नी +91 (11) 2571 4111   ईमे�: visitors@hghindia.comू ू


