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عىل تنمية أعاملك.

2019



 The International Home + Housewares Show was very well
 organised. There is a good variety of housewares products and
 electrical appliances, not only targeting the U.S. market but
 the world. It is a must visit show, to explore new innovative
trends in the industry.

Faris Al-Shakhshir 
General Manager

Sami Shakhshire & Partners, Jordan

ي  ي تل�ب
لية ال�ت ن كن مواكًبا لأحدث الصيحات – أحدث المستلزمات والتصميمات الم�ن

اتيجية حول التطورات الأساسية لهذا المجال ضافة إىل نظرات اس�ت احتياجات السوق بالإ

كات والعالمات التجارية العالمية، إضافة اىل جميع  كات والعلمات التجارية- أفضل ال�ث ال�ش  •
ي أمريكا الشمالية.

لية �ف ف ي مجال الأغراض والسلع الم�ف
المنتجات التابعة للموردين الرواد �ف

كة Pantone® ColorWatch، لعرض  ات وعروض �ث صيحات الألوان – محا�ف  •
صيحات الألوان والمستلزمات لعام 2019/2020 وما بعدها

استعلمات السوق – التقارير والتحليالت حول صيحات التصميم الداخىلي والمنازل،   •
ومتطلبات العمالء والبيع بالتجزئة

كات العارضة يوفرون رؤية عميقة  - عرض، والعروض التقديمية برعاية ال�ث ن ل المتم�ي ن الم�ن  •
ف وتطوراته. ل المتم�ي ف حول منتجات الم�ف

 www.housewares.org/show  



فة ضمن المعرض،   كن مركزا”- خمسة عروض مم�ي
 بهدف التوريد الفعال. 

ل  ف Dine + Décor – تضم ما يزيد عن 800 عارًضا لتقديم أحدث البتكارات فيما يتعلق بالم�ف  •
فيه! ي ذلك منتجات تحض�ي الطعام، والغداء ووسائل ال�ت

والمطبخ، بما �ف

ات التصميم وقادة التجاه من جميع فئات المعرض من أنحاء العالم. ف Discover Design – م�ي  •

تيب،  Clean + Contain – تضم ما يزيد عن 400 عارًضا لتقديم أحدث حلول التنظيف وال�ت  •
والعناية بالمالبس والخزانة، ومستلزمات الحمام وأدوات العناية بالحيوانات الأليفة الفريدة!

ل والعناية الشخصية من ما يزيد  ف Wired + Well – تضم أحدث الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ، والم�ف  •

عن 300 جهة عارضة!

ات المنتجات  ف International Sourcing Expo & Global Design Points – م�ي  •
الدولية وفرص العالمات التجارية العالمية من خالل أجنحة خاصة من كل بلد! تصاميم عالية الجودة 

وأجنحة ذات قيمة عالية لحتياجات عالمتك الخاصة.

www.housewares.org/show/expos  

 What I admired the most at the International Home +
 Housewares Show were the tremendous opportunities
 we were able to seize by means of quality and
 consistency – to our Kuwaiti market in particular and
 to the Middle Eastern market in general.

 The Show has developed into an authentic, yet mythical,
 central stage to the household industry in a rapidly
 changing business environment. It is important to my
 business to know we would find the distinctive style and
 vital insights we discovered at the Show.

 Eisa A. Al Arbash
 Trading Manager

 Al-Baghli & Al-Arbash Int’l Co, Kuwait



كات والعلمات   أفضل ال�ش
التجارية الأمريكية والكندية مثل:

 Alessi
 Ankarsrum
ARC
Bialetti
Black + Blum
Blueair

 Bodum
 Bormioli Rocco
Brabantia

 Charles Viancin
 Cristel
De Buyer

 DeLonghi
Denby
DKB
Duralex
Emile Henry

 Eva Solo
Garnier Thiebaut
GEFU
Groupe SEB
Iittala

 Joseph Joseph
Jura
KELA

 Koziol
Kuhn Rikon

L’Atelier Du Vin
Le Creuset
Lekue
Luckies of London

 Magisso
Mastrad

 Melitta
Metaltex

 Moccamaster
Nespresso
Paladone
Peugeot

 Philips
 Riedel Crystal
Royal Doulton
Rösle
Sagaform

 Scanpan
Smeg
Swiss Diamond
Typhoon
Victorinox Swiss Army
Vigar
Villeroy & Boch

 WMF
 Wüsthof-Trident
Zwilling J. A. Henckels

كات والعلمات   أفضل ال�ش
التجارية الأوروبية مثل:

 Lifetime Brands
 Lodge
Meyer
Microplane
Neatfreak
Nordic Ware
Nostalgia Products
Now Designs
OXO
PackIt
Prepara
Pretika
Rubbermaid
Salton
simplehuman
Stasher
StoreBound
Swissmar
Thermos
TRU

 Trudeau
Umbra
UT Brands
Vitamix Corporation
West Bend
Wilton Brands
Zak Designs

 Zoku

All-Clad
Architec
Butler
Calphalon
Casabella
Chef’s Choice
Conair
Corelle Brands
Cuisinart
Danica
Design Ideas
Dexas
Evriholder
Fred & Friends
French Bull
Fusionbrands

 Hamilton Beach
Hestan Cue
Highwave
Honey-Can-Do
HYDAWAY
Interdesign
John Ritzenthaler Company

 Kikkerland Design
KitchenAid

 KOHLER
Lenox
Libbey 



لهام – البتكارات الأحدث،   كن مصدًرا للإ
ن  ن بائعي التجزئة العالمي�ي  وفرص مقارنة ب�ي

وبرامج تعليمية قوية

ي 
توريد حرصي – عالمات تجارية ومنتجات وخطوط منتجات جديدة ومبتكرة غ�ي متوفرة �ف  •

ي الأسواق!
 أوروبا أو آسيا - أك�ث من 10000 منتج جديد تم طرحه �ف

www.housewares.org/show/expos

اء بشأن العالمات التجارية، وعوامل نجاح العمل  اء – عروض تقديمية لرؤى الخ�ب رؤى الخ�ب  •
ها المزيد  ويجية وغ�ي  التجاري، والتصورات ال�ت

www.housewares.org/show/events

لية العالمية  ف فرص التعارف – تربطك فعاليات الستقبال والتعارف بصناعة المستلزمات الم�ف  • 
www.housewares.org/show/events

لهام العالمي – IHA Global Innovation Awards (gia) - منتجات وبائعي  الإ  •
ف عىل جوائز من جميع أنحاء العالم عىل شاشة العرض تجزئة حاصل�ي

 A very insightful show, different from any other show that we have attended.
 The Chicago Housewares Show sets new trends in cookware as well as in
 many other household categories and the retail tour is the cherry on top.
 Visiting the different retail shops on the tour offers an even wider overview
 of the shopping experience in the USA and gives an indication of the way the
 modern trade is going to develop in the other regions in the world.

Rachel Adaime
 Household Unit Manager

 Columbus sal / Fattal, Lebanon

تعّرف عىل املزيد حول برنامج 

الجوائز األّول حول العامل الخاص 

بصناعة املستلزمات املنزلية، وكيفية 

املشاركة يف جوائز التجزئة املقدمة 

من gia عىل

www.housewares.org/show/gia-retail



الواليات المتحدة

6400 shafer Court, ste. 650
rosemont, IL  60018  usa

هاتف: 847.292.4200 1+
فاكس: 847.292.4211 1+

www.housewares.org

المكاتب الدولية

www.housewares.org/iha/offices-reps

062017B/1200/araB

 As a managing director of a company that requires new ideas to
 increment its revenues, the International Home + Housewares Show
 represents to our leadership the exact forum where we are accurately
 informed, with an inspirational story behind every concept we
 encounter. That is what makes the Show so exceptionally inciting
for us to have in our calendar in March.

 What I like the most are the educational sessions, and the Dine
 and Décor Expo features what is core to our business. I highly
 recommend any executive committed to the industry to visit the
 Show, as for itself it’s a leap toward a solid success.  

 Antoine Nassif
Managing Director

Concept&Brands sal., Lebanon

 كن منتًجا – خدمات وفرص 
فريدة ذات قيمة ُمضافة

المنتجات  ات جديدة للمنتج- فعاليات وعروض خاصة لتسليط الضوء عىل أفضل  ف مم�ي  •
بالمنتج.  الجديدة وأحدث البتكارات الخاصة 

www.housewares.org/show/expos-experiences

ة عىل مدار العام معلومات  دخول السوق – توفر أدوات الهواتف النّقالة والمبا�ث  •
، والمنتجات وفعاليات المعرضوالعروض ف  شاملة عن العارض�ي

www.housewares.org/housewaresconnect365

ي ذلك،ممرات دخول المعرض، 
ي المجانية بما �ف الخدمات المجانية – خدمات المش�ت  •

ي المعرض الُمجاورة من 
ين وخدمة نقل فّعالة بالحافلة إىل أرا�ف وجبات غداء للمش�ت

 فنادق وسط مدينة شيكاغو بشكل يومي

www.housewares.org/show/register-plan

ن بائعي التجزئة – إتاحة الدخول بسهولة إىل بائعي التجزئة البارزين  المقارنة ب�ي  •
 ,Crate & Barrel ,Williams Sonoma – ي الوليات المتحدة الأمريكية

�ف

ي وسط مدينة شيكاغو، 
هم، �ف  The Container Store ,Sur La Table وغ�ي

ي ضواحي شيكاغو خالل اليوم 
ي الوليات المتحدة�ف

أو جولة وعرًضا لباعة تجزئة �ف

 التاىلي لزيارة المعرض 
www.housewares.org/show/guides

www.TheInspiredHome.com



ي المجانية – ُصممت لجعل تجربة   خدمات المش�ت
المعرض الخاصة بك سهلة وُمنتجة

ز له ي تساعدك عىل التخطيط للمعرض والتجه�ي
الأدوات والخدمات ال�ت

بطاقات دخول مجانية )يلزم إجراء تسجيل مسبق(  •

ي المربع عىل الشمال(      
نت ) للمزيد من المعلومات �ف ن�ت مخطط لمعرض Housewares Connect 365 ع�ب الإ  •

إرشادات ومجالت ما قبل المعرض تتضمن معلومات، ونصائح وأفكار إبداعية حول المعرض   •

ة الوليات المتحدة الأمريكية خطابات دعوة لتأش�ي  •
مكاتب وممثلون دوليون حول العالم يوّدون مساعدتك من خالل الإجابة عن أسئلتك حول   •

المعرض

نتاجي خدمات فعلية لدعم التعارف والتوريد الإ

ي معرض 
تطبيق الهاتف المحمول IH+HS – أدوات التخطيط والبحث �ف  • 

the Housewares Connect 365 لهاتفك المحمول 

دليل المعرض  •
خدمة التنقل بالحافالت المريحة والمقدمة من الفنادق المشاركة   •

ين  وجبات غداء يومية للمش�ت  •
واي فاي   •

مركز تجارة عالمي يحتوي عىل قاعات اجتماعات ويشمل تقديم الوجبات الخفيفة  •
ُمحددات مواقع المنتج الفعلية  •

خاء وتقديم الوجبات الخفيفة ين بغرض توف�ي الس�ت جمعيات للمش�ت  •
استعراض المنتجات الجديدة، بالإضافة إىل متابعة ما بعد المعرض  •

تعليم وفعاليات ذات قيمة ُمضافة للحصول عىل أفضل تجربة عرض خاصة بك.

ويجية والعالمات التجارية،  ة من الندوات حول الصيحات، والتصميمات، والتصورات ال�ت مجموعة كب�ي  •
وعوامل نجاح العمل التجاري وميول المستهلك

عروض ُملهمة بدايًة من صيحات الألوان ح�ت أفضل ممارسات تجارية، ومن التصميمات الحائزة عىل الجوائز ح�ت أحدث ابتكارات   •
المنتجات الجديدة

عالم الجتماعي والتسويق الرقمي.  اء الإ فرص الحصول عىل استشارات من خالل خ�ب  •
ف  ين الدولي�ي فعاليات التعارف والستقبال - تمت دعوة المش�ت  •

جولة للتعرف عىل تجار التجزئة بشيكاجو – نظرة شاملة عىل تجارة التجزئة بالوليات المتحدة وجولة لزيارة  • 
ي ضواحي شيكاغو )تتطلب تسجيالً مسبًقا(

لية �ف ف رّواد بائعي تجزئة الأدوات والمستلزمات الم�ف

www.housewares.org/show/register-plan

اعرف المزيد حول أك�ث من 
2.200 جهة عارضة من داخل 

الوليات المتحدة ومن جميع 

نت! ن�ت أنحاء العالم عن طريق الإ

ز الجهات العارضة، وتعرف عىل  • تنّقل ب�ي
كيفية التواصل معها وابق عىل اتصال 

معها طوال العام

• ابحث عن المنتجات الجديدة والفعاليات 
ي ينظمها المعرض

ال�ت

• اطلع عىل كاتالوجات المنتجات والصور 
والفيديوهات والمزيد

أ حافظتك الشخصية واحفظ فيها  • أن�ث
عمليات البحث الخاصة بك وجداول 

أعمالك ومالحظاتك ومخططات صالت 
العرض المخصصة لك

www.housewares.org/ 
housewaresconnect365
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ة للفنادق ز عروض مم�ي

تقع الفنادق المشاركة بالمعرض بوسط مدينة شيكاجو، وهي   •
قريبة من أماكن المطاعم والمعالم السياحية والمحالت 

التجارية.

ي الفنادق- مع تخفيض 
قامة �ف أسعار مخفضة لالإ  • 

يصل لغاية 60%. 

ي الفنادق المتعاقد معها 
حوافز خاصة �ف  • 

ي المعرض.
ف �ف للمشارك�ي

ان بشكل كب�ي  توافر رحالت الط�ي

ة مع رحالت ربط منتظمة من جميع أنحاء العالم ان المبا�ش رحالت الط�ي  •

ف الوليات المتحدة وكندا وأمريكا  ان تربط بشكل جيد ب�ي رحالت ط�ي  •
ف زيارة المعرض  الالتينية تجعل من السهل عىل زائري المعرض الربط ب�ي

 . ف ي الأمريكت�ي
وزيارة وجهات أخرى أيًضا �ف

معلومات ومصادر حول شيكاغو

نيت وأدوات تخطيط. –  ن�ت دليل ع�ب الإ  • 
www.choosechicago.com

دليل وخرائط للتعرف عىل تجار التجزئة بشيكاغو لمساعدتك   •
لية  ف عىل إيجاد أك�ش بائعي تجزئة الأدوات والمستلزمات الم�ف

ي وسط شيكاغو
شهرة �ف

 لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة 
www.housewares.org

 خدمات ونصائح مفيدة – لمساعدتك عىل 
التخطيط للسفر إىل شيكاغو

الواليات المتحدة
6400 shafer Court, ste. 650

rosemont, IL 60018 usa
هاتف: 847.292.4200 1+
فاكس: 847.292.4211 1+

www.housewares.org

International Office and Reps
www.housewares.org/iha/offices-reps

الفندق 
السعر العادي 

بعد1/1/19فردي/زوجي

سعر الحجز 

ة  المبكرخالل الف�ت

1/1/19فردي/زوجي

139 دولًرا/139 دولًرا* 129 دولًرا/129 دولًرا*   Allerton - A Warwick Hotel

159 دولًرا/159 دولًرا* 154 دولًرا/154 دولًرا*   Ambassador Chicago

185 دولًرا/185 دولًرا 175 دولًرا/175 دولًرا   Conrad Chicago

to be announced  to be announced  Fairfield Inn & Suites 

250 دولًرا/270 دولًرا غ�ي متوفر    Four Seasons 

169 دولًرا/169 دولًرا  164 دولًرا/164 دولًرا   Hampton Inn & Suites 

130 دولًرا/130 دولًر غ�ي متوفر   Hotel Cass 

178 دولًرا/178 دولًرا 165 دولًرا/165 دولًرا   Hyatt Regency Chicago 

199 دولًرا/199 دولًرا 179 دولًرا/179 دولًرا   InterContinental Chicago

189 دولًرا/199 دولًرا* 179 دولًرا/189 دولًرا*   Loews Chicago

145 دولًرا/145 دولًرا 135 دولًرا/135 دولًرا   Millennium Knickerbocker Hotel Chicago

309 دولًرا/334 دولًرا* 299 دولًرا/324 دولًرا*   Peninsula Chicago 

190 دولًرا/190 دولًرا 178 دولًرا/178 دولًرا   Radisson Blu Aqua Hotel Chicago

235 دولًرا/235 دولًرا*  225 دولًرا/225 دولًرا   Ritz Carlton Chicago

165 دولًرا/165 دولًرا* 139 دولًرا/139 دولًرا*   Sheraton Grand Chicago

205 دولًرا/205 دولًرا 195 دولًرا/195 دولًرا   Sofitel Chicago

193 دولًرا/203 دولًرا 183 دولًرا/193 دولًرا   Swissotel Chicago

178 دولًرا/178 دولًرا 173 دولًرا/173 دولًرا   Virgin Chicago

185 دولًرا/185 دولًرا 179 دولًرا/179 دولًرا   W City Center

279 دولًرا/279 دولًرا 259 دولًرا/259 دولًرا   Waldorf Astoria

199 دولًرا/199 دولًرً 189 دولًرا/189 دولًرا   Westin Michigan Avenue

* قد تكون الغرف المزدوجة مع �يرين بسعر أعىل

082118B/1200/araB
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ان                      كة ط�ي اكة مع �ث لية �ث ز لقد أقام المعرض الدولي لالأدوات الم�ز
من أجل تقديم خصومات السفر التابعة لهذا الحدث.   

        www.united.com/meetingtravel     زيارة الموقع
ZFSX535392    ي مربع اارمز

ويرجى إدخال هذا الرقم �ز
  groupmeetings@united.com ي

و�ز يد اللك�ت يمكنكم أيضا” التواصل ع�ب ال�ب
ز 25 شباط – 17 ذار 2019 من أجل الحصول عىل الخصم. يرجى المالحظة بأن السفر يجب أن يتم ب�ي

للحصول عىل قائمة كاملة من عروضات الفنادق الرسمية وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع.    
www.onpeak.com/ihhs19

www.TheInspiredHome.com


