
PLEASE UPDATE THE BELOW EVENT ON OUR WEBSITE  

 

[26-28 August, 2022] KHILONA -2022 (India Toys & Games Fair) and India GI Fair-2022 

 

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Export Promotion Council for 

Handicrafts (EPCH) is organizing the KHILONA -2022 (India Toys & Games Fair) and India GI Fair-

2022 from 26-28 August, 2022 at the India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Delhi NCR. 

 

The objective of the two events is to create ideal platforms for Indian and international producers, 

traders, exporters and importers to gather under one roof and establish possible business linkages. The 

complete product profiles of the two events are available at https://www.indiatoyfair.in/about/factsheet  

and https://www.gifairindia.in/exhibitor/product-categories  

Selected international buyers of the above-mentioned product profiles may receive special travel and 

hotel accommodation support on a first-come-first-serve basis, including zone-wise economy class to 

and fro airfare on a fixed reimbursement basis, and complimentary hotel stay in New Delhi for three 

nights during the show as per terms and conditions. Interested stakeholders are required to pre-register 

at https://www.indiatoyfair.in/visitor and https://www.gifairindia.in/visitor/visitor-form.  

 

For more information, interested stakeholders may access the official web page of the two events at 

www.indiatoyfair.in and www.gifairindia.in or contact Mr. Vinod Kumar Negi at 

vinod.negi@epch.com.  

 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details 

and support for the event. 

 

***** 

(VIETNAMESE BELOW) 

 

[26-28 tháng 08 năm 2022] KHILONA -2022 (Hội chợ Đồ chơi & Trò chơi Ấn Độ) và Hội chợ các 

sản phẩm gắn tác chỉ dẫn địa lý Ấn Độ-2022 

 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Hàng thủ công 

mỹ nghệ (EPCH) dự kiến tổ chức sự kiện KHILONA -2022 (Hội chợ Đồ chơi & Trò chơi Ấn Độ) và 

Hội chợ các sản phẩm gắn tác chỉ dẫn địa lý Ấn Độ-2022 từ ngày 26-28 tháng 08 năm 2022 tại Ấn Độ 

Trung tâm hội chợ triển lãm & siêu thị, Greater Noida, Delhi NCR. 

 

Mục tiêu của hai sự kiện là tạo ra nền tảng lý tưởng cho các nhà sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và 

nhập khẩu Ấn Độ và quốc tế quy tụ dưới một mái nhà và thiết lập các mối liên kết kinh doanh có thể. 

Hồ sơ sản phẩm hoàn chỉnh của hai sự kiện có thể truy cập tại 

https://www.indiatoyfair.in/about/factsheet  và https://www.gifairindia.in/exhibitor/product-categories . 

 

Những đơn vị mua hàng quốc tế đối với sản phẩm nêu trên mà được lựa chọn sẽ được hỗ trợ đặc biệt 

về du lịch và chỗ ở trên cơ sở đến trước làm trước, bao gồm vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông tùy 

theo khu vực và lưu trú  miễn phí tại khách sạn New Delhi trong ba đêm xuyên suốt chương trình (có 



áp dụng các điều khoản và điều kiện). Các bên liên quan quan tâm phải đăng ký trước qua link sau để 

được cân nhắc nhận gói hỗ trợ này: https://www.indiatoyfair.in/visitor và 

https://www.gifairindia.in/visitor/visitor-form.  

 

Để biết thêm thông tin, các bên có quan tâm có thể truy cập website chính thức của sự kiện : 

www.indiatoyfair.in and www.gifairindia.in hoặc liên hệ ông Vinod Kumar Negi qua 

vinod.negi@epch.com.  

 

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.  

 

 

 


