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[30 March - 03 April 2022] 53rd IHGF Delhi Fair (Spring) 2022

Posted on: March 30, 2022 | Back | Print 

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Export Promotion Council for
Handicrafts (EPCH), the apex body of handicrafts exporters for promotion of exports of handicrafts
(handcrafted/handmade) and synergy products, is organizing the 53rd IHGF Delhi Fair (Spring) 2022
from 30 March - 03 April 2022 as a physical (in-person event) at the India Expo Centre & Mart, Greater
Noida, Delhi NCR, India with all necessary safety protocols and SOPs for organising B2B trade
expositions issued by Government of India. 

 

The objective of the fair is to offer an exclusive connect for international buyers of Home, Fashion,
Lifestyle, Textiles and Furniture with participation of over 2000 exhibitors in 14 exhibition halls and 900
permanent showrooms apart from Theme Pavilions, Artisanal Fare & Live Craft Making from all across
India. The broad categories of products on display at the fair are: 

 

·  Houseware, Decorative & Gifts 
 · Furniture & Home accessories, Lawn & Garden articles 

 · Home Textiles, Furnishings & Floor Coverings, Carpets & Rugs 
 · Fashion Jewellery, Accessories & Bags, Ethnic Garments, Fashion Wear, Stoles, Scarves & Shawls 

 · Christmas & Festive Décor, Hand-made Papers & Products, Potpourri, Candles & Incense and 
 · Lamps & Lighting accessories 

 

Interested individuals may register to participate here: www.ihgfdelhifair.in/register. Promotion EDMs,
Web Banners & a brief Press Note are in the below links for wider publicity: 

Web banners https://ihgfdelhifair.in/web-banner

Emailer/EDM https://ihgfdelhifair.in/emailer

Press Note https://ihgfdelhifair.in/e/Intlpressrelease/53rd_IHGF_Delhi_Fair-
Article_for_Overseas_Publicity.pdf

Embassy of India
Hanoi, Vietnam

https://www.indembassyhanoi.gov.in/
javascript:history.back();
javascript:window.print();
http://www.ihgfdelhifair.in/register
https://ihgfdelhifair.in/web-banner
https://ihgfdelhifair.in/emailer
https://ihgfdelhifair.in/e/Intlpressrelease/53rd_IHGF_Delhi_Fair-Article_for_Overseas_Publicity.pdf
https://www.indembassyhanoi.gov.in/index.php


1/27/22, 10:42 AM Embassy of India, Hanoi, Vietnam : Commercial Events

https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_detail/?newsid=435 2/4

Video https://youtu.be/0ZTtkCY9dOU

Interested individuals may contact the following email of the organizer for further
queries: visitors@ihgfdelhifair.in

 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details
and support for the event.

 

***** 
 

(VIETNAMESE BELOW)
 

[30 tháng 03 - 03 tháng 04 năm 2022] Hội chợ IHGF Delhi (Hội chợ Xuân) 2022 lần thứ 53
 

Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Hàng thủ công mỹ nghệ
(EPCH), cơ quan đầu mối của các nhà xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ nhằm xúc tiến xuất khẩu hàng
thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm liên quan và các  dự án của Ấn Độ,  dự kiến tổ chức Hội
chợ IHGF Delhi (Hội chợ Xuân) 2022 lần thứ 53 từ ngày 30 tháng 03 - 03 tháng 04 năm 2022 tại Trung
tâm Triển lãm Ấn Độ, Greater Noida, Delhi, Ấn Độ, có áp dụng tất cả các giao thức an toàn cần thiết và
thủ tục hoạt động quy chuẩn để tổ chức các cuộc triển lãm thương mại B2B do Chính phủ Ấn Độ ban
hành.

 

Mục tiêu của hội chợ là mang đến cơ hội kết nối độc quyền dành cho những doanh nghiệp mua hàng
quốc tế về Nhà cửa, Thời trang, Phong cách sống, Dệt may và Nội thất, với sự tham gia của hơn 2000
đơn vị triển lãm tại 14 sảnh triển lãm và 900 phòng trưng bày, cùng các Gian hàng theo Chủ đề, các
Khu Chế tạo và Trưng bày Thủ công .      Tại chỗ từ trên khắp Ấn Độ. Các danh mục lớn của Hội
chợ IHGF Delhi bao gồm: 

 

.    Đồ gia dụng, Trang trí & Quà tặng; 
 

.    Nội thất & Phụ kiện gia đình; Các dụng cụ và phụ kiện làm vườn; 
 

.    Dệt may gia đình, Đồ nội thất & Tấm trải sàn; 
 

.    Trang sức thời trang, Phụ kiện & Túi xách; Gấm vóc thổ cẩm; Trang phục thời trang; Khăn quàng; 
 

.    Đồ trang trí Giáng sinh, Giấy và các sản phẩm thủ công; Nến & Hương; 
 

.    Đèn và các phụ kiện chiếu sáng.
 

Đơn vị có quan tâm có thể đặc kí  tham  dự tại đây:  www.ihgfdelhifair.in/register. Ghi chú bằng ảnh,
Biểu ngữ trên web và Thông tin về chương trình có thể truy cập tại các liên kết dưới đây
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Emergency Contact Number

Hình ảnh quảng cáo
trên web

https://ihgfdelhifair.in/web-banner

Ghi chú bằng ảnh https://ihgfdelhifair.in/emailer 

Thông cáo báo chí https://ihgfdelhifair.in/e/Intlpressrelease/53rd_IHGF_Delhi_Fair-
Article_for_Overseas_Publicity.pdf

Video https://youtu.be/0ZTtkCY9dOU 

Các cá nhân quan tâm có thể liên hệ tới email sau của nhà tổ chức để giải đáp thêm thắc mắc (nếu
có): visitors@ihgfdelhifair.in

 Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và
được hỗ trợ. 
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