दिळालीिरम्यान पययटनासाठी गोळा ठरऱे पययटकाांचे सळायत पसांतीचे
दठकाण - ओयो
● गोव्माने वलाात ऩवंतीचे शॉलरडे ठिकाण म्शणन
ू भायरी फाजी, त्मानंतय जमऩयू , ठदल्री,
शै दयाफाद, फेंगऱुरू, नैननतार ल उदमऩयू मांचा क्रभांक

● गोव्मातीर लार्ऴाक फकु कंगभध्मे 179%* लाढ (पूटय ऩाशा)

● गेल्मा लऴीच्मा तर
ु नेत मंदा ठदलाऱीच्मा कारालधीत एकंदय फकु कंगभध्मे 190% लाढ झाल्माचे
ओमोचे ननयीषण* (पूटय ऩाशा)

● मंदाच्मा वणावद
ु ीवािी करंगट
ु ल फागा मांनी नोंदलरी वलााधधक ऩमाटक वंख्मा
● वाऊथ गोव्माच्मा तुरनेत नॉथा गोव्मारा ऩमाटकांची अधधक ऩवंती

ठदलाऱी उं फयठ्मालय आरी अवल्माने वंऩण
ू ा दे ळबय उत्वाशाचे लातालयण ननभााण झारे आशे . मा कारालधीभध्मे,

रोक घयाभध्मे रज्जतदाय ऩदाथा ल लभिाई आणतात, त्मालळलाम काडा ऩाटी ल अन्म अनेक उऩक्रभांचा आनंद
घेतात. ठदलाऱी शा बायतातीर अनतळम रोकर्िम वण आशे , शे लेगऱे वांगामरा नको. ऩायं ऩरयक ऩद्धतीने, शा

ठदव्मांचा वण कुटुंफीमांना ल लभत्रभंडऱींना एकत्र आणणाया अवरा तयी आता कारानरू
ु ऩ त्माचे स्लरूऩ फदरते

आशे . मा लऴी वणावद
ु ीचा आनंद घेत अवताना जोडऩी ल व्मक्ती मांच्माभध्मे नला ट्रें ड ठदवन
ू मेत अवन
ू , ते
शॉलरडचा फेत आखण्माव ऩवंती दे त आशे त.

घयी थांफण्माऐलजी कुटुंफाफयोफय ककं ला एकट्माने िलाव कयण्मावािी रोकांचा कर लाढत अवल्माचे आढऱरे
आशे . शा ट्रें ड वरू
ु शोण्माची र्लर्लध कायणे आशे त. त्मातीर एक कायण म्शणजे, वट
ु ीवािी फये च ठदलव उऩरब्ध

अवल्माचे रोकांच्मा रषात आल्मालय िलावाची तीव्र इच्छा ननभााण शोते. अळा लेऱी, अनेक ऩमाटनिेभी फॅग
बयतात आणण आयाभ कयण्मावािी ल ताजेतलाने शोण्मावािी एखाद्मा ठिकाणाची ननलड कयतात. दव
ु ये कायण

म्शणजे, याशण्माची दजेदाय, वद
ुं य वोम वशज उऩरब्ध अवल्माने, नलनलीन वाशव अनब
ु लण्मावािी ऩमाटक
वयवालतात.

ओमोने केरेल्मा र्लश्रेऴणानव
ु ाय, गोव्माभध्मे ठदलाऱीच्मा कारालधीदयम्मान िी-फकु कं गभध्मे लार्ऴाक 179%

लाढ झारी आशे. ऩमाटकांची वलााधधक ऩवंती गोव्मारा अवन
ू तेथे वलााधधक फकु कं ग केरे जात आशे , तय त्मानंतय
जमऩयू , ठदल्री, शै दयाफाद, फेंगऱुरू, नैननतार ल उदमऩयू मांचा क्रभांक रागतो. करंगट
ु ल फागा मा ठिकाणांनी

फाजी भायरी अवन
ू , अधधकाधधक ऩमाटकांनी तेथे मंदाची ठदलाऱी वाजयी कयण्माचे ननमोजन केरे आशे . तवेच,
वाऊथ गोव्माच्मा तर
ु नेत नॉथा गोव्मारा ऩमाटकांची अधधक ऩवंती आशे , अवे आढऱरे आशे .

माचफयोफय, गेल्मा लऴीच्मा तर
ु नेत मंदाच्मा ठदलाऱीच्मा कारालधीवािी एकंदय िी-फकु कं गभध्मे 190% लाढ

झाल्माचे ओमोचे ननयीषण आशे . ठदलाऱी जलऱ मेत अवल्माने शे िभाण अंदाजे 250% ऩमंत लाढू ळकते, अवे
ओमोचे भत आशे. एकंदय फकु कं ग ट्रें ड ऩाशता, वोरो ट्रॅ व्शरभध्मे रषणीम लाढ झाल्माचे आढऱत आशे . दक्षषणम
आलळमातीर मा वलाात भोठ्मा शॉटे र वाखऱीने स्लतंत्र फकु कं गभध्मे तब्फर 110% लाढ झाल्माची भाठशती ठदरी
आशे , तय कऩर फकु कं गभध्मे लार्ऴाक 96% लाढ झारी आशे. चौथ्मा नतभाशीच्मा वंऩण
ू ा कारालधीभध्मे, ऩमाटकांची
याशण्मावािी ऩवंती अधोये णखत कयत, ओमोने फकु कं गभध्मे तब्फर 180% लाढ झाल्माचे स्ऩष्ट केरे आशे .

*Period of comparison: Diwali week 2017 (Oct. 18-22, 2017) vs Diwali week 2018 (Nov. 7-11, 2018)

वलाात आकऴाक भद्द
ु ा म्शणजे – शॉस्स्ऩटॅ लरटी कंऩन्मा िलाळांचे स्लागत कयत आशे त आणण ग्राशकांना त्मांच्मा

घयािभाणे लाटाले, मावािी भशत्त्लाची बलू भका फजालत आशे त. ओमो मा दक्षषण आलळमातीर वलाात भोठ्मा ल

जगातीर झऩाट्माने लाढत्मा शॉटे र वाखऱीने ओमो शोभ ल ओमो टाउनशाउव अवे ऩमााम उऩरब्ध केरे आशे त

आणण कुटुंफीम ल लभत्रभंडऱी मांच्माफयोफय वणाचा आनंद घेत अवताना खावगीऩणाशी याखरा जाईर, माची
काऱजी घेतरी आशे .

###

*Period of comparison: Diwali week 2017 (Oct. 18-22, 2017) vs Diwali week 2018 (Nov. 7-11, 2018)

