
REPORT 

VYAPAR 2022  

 

The Department of Industries & Commerce, Government of Kerala has been in 

the forefront of activities in showcasing Kerala as a manufacturing base and a 

reliable supplier of quality goods and services. This has been partially achieved 

by participating in Trade Meets and exhibitions within the Country and abroad. 

But the need has been felt to accord enhanced levels of access to outside markets 

to a wider spectrum of sectors and, more importantly, to a greater number of 

manufacturers in the Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Sector. This 

can be achieved by organizing B2B Meets, and  Trade Meets within the State and 

ensuring participation of the business establishments from all over the Country. 

With this objective, the Department of Industries & Commerce, Government of 

Kerala organised ‘VYAPAR 2022’, the Seventh edition of the Kerala Business 

to Business Meet at Jawaharlal Nehru International Stadium Ground, Kaloor, 

Kochi, from June 16 to 18, 2022. 

 

The Kerala Government’s pioneering event in the MSME sector, Vyapar 2022, 

came to a close following there days with 2417 business – to – business meetings 

generating trade deals worth Rs.105 crores. A total of 330 buyers clinched pacts 

with 324 sellers from across the Country at the successful event organized by the 

Department of Industries & Commerce, Government of Kerala. 

  
  



The B2B meet focused on seven key economic sectors, namely Food Processing 

(food and spices); Handlooms, Textiles and Garments (fashion design and 

furnishing products); Rubber; Coir Products; Ayurveda and Herbal (cosmetics 

and nutraceuticals); Electrical and Electronics and Traditional sectors that include 

hand-carved goods and bamboo-based items. Of these, the highest number of 

business deals were in Food Processing and Ayurveda sectors, followed by 

Handlooms and Textiles. The event yet again highlighted the eminence and 

popularity of Kerala’s traditional wellness system.  

 

  
 

The Vyapar 2022 fair, which was inaugurated by the Hon’ble Minister for Law, 

Industries and Coir Shri. P. Rajeeve on June 16, 2022 brought together micro, 

small and medium entrepreneurs, representatives of All-India trade associations, 

business houses, e-commerce executives, exporters and leading consumers. The 

event saw the convergence of representatives of all-India trade and commercial 

organisations, business consortiums, e-commerce executives, consumers and 

buyers from top commercial establishments.  

 

  
 

At the opening ceremony of the fair, which showcased Kerala's industry, Hon. 

Kochi Corporation Mayor Adv. M. Anil Kumar presided over the function. The 

event was attended by the Director of Industries & Commerce Shri. S. 

Harikishore IAS; KINFRA Managing Director, Shri. Santosh Koshy Thomas; 

KBIP CEO Shri. Suraj S; KSSIA State President Shri. M. Khalid and FICCI 

Kerala State Council Chairman Shri. Deepak L Aswani. 



  

An intriguing  element of the event was the impressive presence of women 

entrepreneurs who set up 65 of the 324 exhibition stalls to showcase a range of 

products and their business acumen to attract the attention of local consumers and 

major international players like Amazon and Flipkart. On the final day, the 324 

stalls of the JLN International Stadium Ground were accessible to the general 

public. 

 

  
 

  
 

To share the necessary procurement and procedures for developing the market for 

Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) in the State, representatives of 

global trade firms including Amazon, Flipkart, Lulu Group International, Open 

Network for Digital Commerce (ONDC), Defense and Railway officials and 

Department of Industries & Commerce officials with entrepreneurship support 

were part of the Vyapar 2022 Business to Business (B2B) Meet. Their seminar 

presentations on various topics helped the MSMEs to understand the needs of the 

buyers and the formal procedures for purchasing the products and to identify 

market opportunities. 



  

A variety of products from the ideas of various entrepreneurs were on display at 

the Vyapar 2022. The presence of buyers who bought them also gave huge 

confidence to these sellers. It is the wish of every entrepreneur that their products, 

whether small or big, should fly the flag of success across globe. The Department 

of Industries & Commerce,  Government of Kerala organises these kinds of fairs 

and programmes to encourage  all kinds of entrepreneurs, thereby increasing the 

confidence level of every Businessman. 

 

 

 



റിേ ാർ ് 

വ ാപാർ 2022  
 

േകരളെ  ഒരു വ വസായ സൗഹാർ  സം ാനമായും ഉയർ  ഉത്പാദന 
മതയും ഗുണനിലവാരമു  ഉത്പ ളുേടയും േസവന ളുെടയും 

വിശ സനീയമായ വിതരണ േക മായും ദർശി ി ു തി  വർ  
ന ളുെട ഭാഗമായാണ്  േകരള സം ാന വ വസായ വാണിജ  വകു ് വ ാപാർ 
േമള സംഘടി ി ു ത്. സം ാന ിനക ് ബി 2 ബി മീ ുകളും േ ഡ് 
മീ ുകളും സംഘടി ി ു തിലൂെടയും സം ാന ുടനീളമു  വ ാപാര 

ാപന ളുെട പ ാളി ം ഉറ ാ ു തിലൂെടയും സൂ , െചറുകിട, ഇട രം 
സംരംഭ (എംഎസ്എംഇ) േമഖലയിെല കൂടുതൽ സംരംഭകർ ്  രാജ ിന് 
പുറെമയു  വിപണികളിേല ു  േവശനം സാധ മാ ു തിനായി   വലിയ 
സാധ തകളാണ് വ ാപാർ േമളയിലൂെട തുറ ു കി ു ത്. േകരള സം ാന 
വ വസായ വാണിജ  വകു ് 2022 ജൂൺ 16 മുതൽ 18 വെര െകാ ിയിെല കലൂർ 
ജവഹർലാൽ െനഹ് റു ഇ ർനാഷണൽ േ ഡിയം ൗ ിലാണ് േകരള B2B 
മീ ിെ  ഏഴാമത് പതി ായ ‘വ ാപാർ 2022’ സംഘടി ി ത്.  

 
 

 
 



ഏഴ് ധാന സാ ിക േമഖലകളിലാണ് േമള  േക ീകരി ത്. 
ഭ സം രണം (ഭ ണവും സുഗ വ ന ളും), ൈക റി, 
തുണി ര , വ  (ഫാഷ  ഡിൈസ ം ഫ ണിഷിംഗ് ഉ ളും), 
റ , കയറു , ആയു േവദവും െഹ ബലും (സൗ ര വ ധക 
വ ു ളും ന ൂ ാസ ൂ ി സും), ഇല ി  ആ ഡ് ഇലേ ാണി ്, 
കരകൗശല വ ു ,  മുള ഉത്പ  എ ിവ ഉ െ ടു  പര രാഗത 
േമഖലക  എ ിവയായിരു ു േമളയിെല േക ീകൃത േമഖലക .  

 
ബഹു. നിയമ, വ വസായ, കയ  വകു ് മ ി ീ. പി.രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം െച  
വ ാപാറിലൂെട   സൂ  െചറുകിട ഇട രം സംരംഭകർ, അഖിേല ാ വ ാപാര 
വാണിജ  സംഘടനകളുെട തിനിധിക , ബിസിനസ് ക േസാ ഷ , ഇ-
െകാേമ ് എ ിക ൂ ീവുക , കയ ുമതി ാ , മു നിര ഉപേഭാ ാ  
തുട ിയവരുെട ഒ ുേചരലിന് അവസരെമാരു ുകയായിരു ു. 

 
 

േകരള ിെ  വ വസായ മുഖമു  ദർശി ി ു  േമളയുെട ഉദ്ഘാടന ചട ിൽ 
ബഹു. െകാ ി േകാർപേറഷൻ േമയർ അഡ . എം. അനിൽകുമാർ അധ ത 
വഹി ു. വ വസായ വാണിജ  ഡയറ ർ ീ. എസ്. ഹരികിേഷാർ ഐ.എ.എസ്; 
കിൻ  മാേനജിങ് ഡയറ ർ ീ. സേ ാഷ് േകാശി േതാമസ്; െകബി ് സി.ഇ.ഒ 

ീ. സൂരജ് എസ്;  െക.എസ്.എസ്.ഐ.എ േ ് സിഡ ് എം. ഖാലിദ്; ഫി ി 
േ ് െചയർമാൻ ീ. ദീപക് എൽ അശ ാനി, എ ിവർ ചട ിൽ പെ ടു ു. 



സം ാനെ   സൂ -െചറുകിട-ഇട രം സംരംഭ ളുെട (എംഎസ്എസ്ഇ) 
വിപണി വികസി ി ു തിന് ആവശ മായ സംഭരണ-വാ  നടപടി മ  
പ ുവ ാ  ആമേസാ , ഫ്ളി ്കാ ്,  ലുലു ൂ ് ഇ റ നാഷണ , ഓ ൺ 
െന ് വർ ് േഫാർ ഡിജി ൽ െകാേമാഴ് സ് (ഒ.എൻ.ഡി.സി)  ഉ െ െടയു  
ആേഗാള വാണിജ  ാപന തിനിധികളും  തിേരാധ-െറയി േവ  
ഉേദ ാഗ രും, സംരംഭകത  സഹായ പി ുണയുമായി വ വസായ വാണിജ  
വകു ് ഉേദ ാഗ രും  വ ാപാ  2022 ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് (ബിടുബി) 
മീ ി െറ ഭാഗമായിരു ു. വിവിധ വിഷയ ളിെല ഇവരുെട െസമിനാർ അവതരണം 
എംഎസ്എംഇ ക ് ബേയ ി െറ ആവശ ളും ഉ  വാ ുേ ാഴു  
ഔേദ ാഗിക നടപടി മ ളും  മന ിലാ ുവാ ം വിപണി സാ തകൾ 
തിരി റിയുവാ ം സഹായകമായി.  

 
 

 
 

ച  െകാ ു  ാഷ്, അ ാർ, അലുവ, ച വര ി, അന ം നി ു േപാകാറായ 
മാ ാ ിര, താമര വളയം െകാ ാ ം, മുളയരി, കൂവെ ാടി, ചു  വടുക്, 
വയനാടൻ േതാറ മാ , െറഡി ടു ഈ ് വിഭവ ളായി  ചൂരയും െകാ ും ബീഫും 
എ ാം, പാ േ ാെട ചൂടുെവ ിലി ാൽ െറഡി ആയി വരു  ചൂട് ബിരിയാണി, 

േമഹ ാർ ് റാഗിയും തിനയും േപാലു  മി ് (െചറുധാന ൾ) െകാ ു  
െപാടിയും അവലും, വീടുകൾ അല രി ാൻ ചകിരി െകാ ു  ച ികളും 
പൂ ാ ളും, വായിൽ െവ മൂറു  േചാേ ് ഉത്പന ൾ, അടു ള േജാലി 



എളു മാ ാൻ നിമിഷ േനരം െകാ ് േത ാ ചിരകു  െമഷീൻ 
അ െനയ െന വിവിധ സംരംഭകരുെട ആശയ ളിലുണർ  വർണ 
ൈവവിധ മാർ  ഉൽപ  നിരയായിരു ു കലൂർ േ ഡിയം ൗ ിൽ വ ാപാർ 
േമളയിൽ ദർശന ിനായി എ ിയത്.   

 
 

വിവിധ ബിടുബി മീ ുകളിലൂെട 105 േകാടി രൂപയുെട വാണിജ  ഇടപാടുക ാണ്  
ിദിന ദ ശന േമളയായ വ ാപാ  2022  അവസരെമാരു ിയത്. 2417 വ ാപാര 

കൂടി ാ കളാണ് വ ാപാറി  നട ത്. രാജ ി െറ വിവിധ ഭാഗ ളി  
നി ു  324 െസ മാരും 330 ബയ മാരുമായു  കൂടി ാ ും െകാ ി 
ജവഹ ലാ  െനഹ്റു രാജ ാ ര േ ഡിയം ൗ ിെല ദ ശനേമള േവദിയായി. 
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