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Hindistanın "Əl Sənətləri İxracın Təşviqi Şurası" ildə iki dəfə
dünyanın ən böyük IHGF Dehli sərgisini təşkil edir. İndiyə qədər
bu sərginin 48 təqdimatı təşkil edilmişdir. 2020-ci ilin aprel ayında
keçirilməsi planlaşdırılan ("Təzadlar"a rəsmi dəvət göndərilmişdi)
IHGF-Dehli sərgisinin 49-cu buraxılışı isə təəssüflər olsun, Covid
19 pandemiyası səbəbiylə fiziki olaraq təşkil edilə bilmədi.
Bu barədə sərginin tə.kilat komitəsinin baş dirktoru Rakeş
Xumardan "Təzadlar" qəzetinin baş redaktoru Asif Mərziliyə
göndərilən dəvət məktubunda qeyd edilir. Cənab Rakeş Xumar
məktubunda yazır: "Bu çətin vaxtda əl işləri ixracatçılarına
canlı marketinq platforması təmin etmək üçün EPCH
rəhbərliyi olaraq virtual yarmarkalara başladığımızı Sizə bildirməkdən məmnunuq. İndiyə qədər
Hindistan Moda Zərgərliyi və Aksesuarları və IHGF-Tekstil mövzusunda iki virtual şou, çoxsaylı xarici
alıcının, satın alma agentlərinin, topdansatış və pərakəndə satış şirkətlərinin ziyarətiylə uğurla təşkil
edilmişdir. IHGF Dehli yarmarkasının 49-cu buraxılışı 13-18 İyul, 2020-ci il tarixlərində virtual
platformada təşkil edilir. Mətbuata geniş məlumat vermək üçün 30 iyun 2020-ci il tarixdə (Hindistan
vaxtı ilə ilə) eyni görüntünün keçiriləcəyi planlaşdırılır. Mətbu görüntüsünə qoşulmaq üçün aşağıdakı
ünvanda qeydiyyatdan keçməyiniz xahiş olunur. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ypzb76tQfyCFQQXUeMiwA
İştirakınızdan məmnun olarıq".
Mətnin ingilis dilli versiyası belədir:
"Dear Mr. Asif Merzili,
As your goodself is aware that Export Promotion Council for Handicrafts organizes the world’s largest IHGF Delhi fair
twice in a year. So far 48 editions of the show have already been organised. The 49th edition of IHGF-Delhi fair
which was scheduled to be held in April,2020 could not be organised physically due to Covid 19 pandemic.
We are pleased to inform you that in order to provide a viable marketing platform to the handicrafts exporters in this
difficult time, EPCH have started virtual fairs. So far two virtual shows on Indian Fashion Jewellery & Accessories and
IHGF-Textiles have already been organised successfully with a visit of a large number of overseas buyers, buying
agents, wholesalers and retailers.
The 49th edition of IHGF Delhi fair is being organised on virtual platform from 13-18 July, 2020. A press preview of
the same is scheduled to be held on 30th June, 2020 at 8 PM (India Time) to brief the press for coverage of the
same . In order to join the press preview, you are requested to register at :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y-pzb76tQfyCFQQXUeMiwA
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