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Informacje o targach i bezpłatna 
wstępna rejestracja online:
www.housewares.org

Innowacyjne produkty, trendy 
i inspiracje, a wszystko to w warunkach

sprzyjających rozwojowi Twojego biznesu.



• Firmy i marki – najlepsze międzynarodowe firmy i marki oraz
całe grupy wiodących północnoamerykańskich dostawców
produktów dla domu i artykułów gospodarstwa domowego

• trendy kolorystyczne – prezentacja Pantone® ColorWatch i
seminaria na temat trendów w zakresie kolorów i materiałów w
latach 2019/2020 i później

• rozpoznanie rynku – raporty i prognozy dotyczące tendencji w
wyposażeniu wnętrz, trendów konsumenckich i handlowych

• smart Home – pokazy, prezentacje i wystawcy dadzą Ci szansę
zapoznania się z produktami z kategorii inteligentny dom (Smart
Home) oraz najnowszymi dokonaniami w tej branży
www.housewares.org/show

The International Home + Housewares Show is a great mix of big
brands and smaller innovators. It allows us to see a broad scope of
what is out there in a well organised environment. This Show has
opened up new opportunities that other fairs do not provide.
I'll definitely be back.

Samm Swain
Buying and Merchandising Director

Lakeland, United Kingdom 

Bądź na Bieżąco Z trendaMi – najnowsze produkty dla domu, 
design i trendy odpowiadające potrzebom rynku oraz mający 
strategiczne znaczenie wgląd w najważniejsze wydarzenia w branży



Od wielu lat, co roku odwiedzam targi International Home +
Housewares Show, które sa ̨ dla mnie źródłem wielu inspiracji.
Wielka ̨ pomoca ̨ dla mnie, jako odwiedzaja ̨cego sa ̨ specjalne
wystawy, jak Global Design Points z produktami z całego świata,
które charakteryzuje zarówno innowacyjność jak i świetny design,
Pantone ColorWatch Display z najnowszymi trendami w
kolorystyce, czy gia Global Innovation Award Display z
prezentacja ̨ najlepszych praktyk w handlu z całego świata.
Codziennie odwiedzam Innovation Theater, gdzie mogę
wysłuchać interesuja ̨cych wykładów o handlu i marketingu. 

Jerzy Osika
CEO 

Promedia

Znajdź WsZystko W jednyM Miejscu – pięć odrębnych wystaw
typu „targi w ramach targów” zorganizowanych, aby
ułatwić skuteczne poszukiwanie źródeł zaopatrzenia

• dine + décor – ponad 800 wystawców oferujących najnowsze
innowacje dla domu i kuchni, w tym produkty do przygotowywania
posiłków, a także w zakresie jedzenia i rozrywki!

• discover design – Wiodący design z całego świata i trendy we
wszystkich kategoriach produktowych prezentowanych na targach!

• clean + contain – ponad 400 wystawców oferujących najnowsze
rozwiązania w zakresie sprzątania i organizacji, garderób i
sposobów dbania o ubrania, akcesoriów kąpielowych i unikalnych
artykułów dla zwierząt!

• Wired + Well – najnowsze urządzenia elektryczne stosowane w
kuchni, do prac domowych czy pielęgnacji ciała prezentowane 
przez ponad 300 wystawców!

• international sourcing expo & Global design Points – Możliwość
przeglądu międzynarodowej oferty produktów i globalnych marek
w pawilonach narodowych! Najwyższej klasy design w Global
Design Points oraz pawilony z wartościową ofertą sourcingową dla
marek własnych.
www.housewares.org/show/expos



najlepsze firmy i marki z usa i
kanady, takie jak:

najlepsze firmy i marki
europejskie, takie jak:

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

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

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



Znajdź insPirację – najnowsze innowacje, 
analizy porównawcze międzynarodowego handlu 
oraz wysokiej jakości program edukacyjny

Dowiedz się więcej
na temat wiodącego
konkursu w branży
artykułów
gospodarstwa
domowego oraz o
tym, jak wziąć udział
w gia pod adresem
www.housewares.org/show/gia-retail

• Wyjątkowe źródła zaopatrzenia – nowe, innowacyjne marki,
produkty i linie produktów, niedostępne w Europie i Azji —
ponad 10 000 nowych produktów!
www.housewares.org/show/expos

• Porady ekspertów – ciekawe prezentacje ekspertów
dotyczące budowania marki, czynników wpływających na
sukces w sprzedaży, visual merchandisingu i wielu innych
tematów
www.housewares.org/show/events

• Globalna inspiracja – IHA Global Innovation Awards
(globalne nagrody za innowacyjność, gia) – prezentacja
zwycięskich konceptów handlowych z całego świata
www.housewares.org/show/events

• Możliwości networkingowe – spotkania i wydarzenia
networkingowe, dzięki którym nawiążesz międzynarodowe
kontakty w branży wyposażenia wnętrz

The Chicago Housewares Show is a key event that I plan to attend every year. It’s
an excellent opportunity to meet with all the housewares vendors in one place and
get a good sense of the latest trends and what segments will be poised for growth in
the year ahead. I have been attending for more than a decade and always find it a
productive experience.

Jon Cooperman
Associate Vice-President, Merchandising Kitchen & Personal Care

Canadian Tire Corporation, Canada



UNITED STATES
6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  USA
TEL: +1 847.292.4200   FAX: +1 847.292.4211
www.housewares.org

INTERNATIONAL OFFICES

www.housewares.org/iha/offices-reps

080118B/500/POL

Attending the International Home + Housewares Show in Chicago is
an excellent investment. If your core business relates to kitchenware
and associated categories this show is absolutely amazing. It is well
organised, the venue is great, and the exhibitors are world class.

You see trends way before they reach Australia and have access to
excellent seminars and resources that can really give you the edge
you need to excel in retail.

Chris Tourgelis
Gift Guru

OPUS Design, Australia

Bądź ProduktyWny – niepowtarzalne, 
zapewniające wartość dodaną usługi i 
możliwości
• Prezentacja nowych produktów – specjalne wydarzenia 

i wystawy prezentujące najlepsze produkty i najnowsze
wynalazki
www.housewares.org/show/expos-experiences

• dostęp do rynku – działające przez cały rok narzędzia inter-
netowe i mobilne zapewniające kompletne informacje na temat
wystawców, produktów, wydarzeń i wystaw podczas targów
www.housewares.org/housewaresconnect365

• darmowe usługi dla kupców - w tym wejściówki na targi,
codzienny lunch oraz sprawny transport z hoteli w centrum
Chicago na tereny targowe
www.housewares.org/show/register-plan

• analizy porównawcze handlu detalicznego – 
łatwy dostęp do analiz porównawczych wiodących amerykańs-
kich sieci – Williams Sonoma, Crate & Barrel, Sur La Table, The
Container Store i wielu innych sklepów zlokalizowanych w
centrum Chicago czy też możliwość uczestnictwa w dniu
poświęconym przeglądowi amerykańskiego rynku oraz w retail
tour po sklepach na przedmieściach Chicago
www.housewares.org/show/guides

www.TheInspiredHome.com



Darmowe usługi dla kupujących, aby udział
w targach był łatwy i przyjemny

Narzędzia i usługi pomagające przygotować się do targów
• Bezpłatne wejściówki (wymagana wcześniejsza rejestracja)
• Planer targów Housewares Connect 365 w trybie online 
• Przewodniki i magazyny dostarczane przed rozpoczęciem targów, 

zawierające informacje dotyczące ekspozycji, wskazówki i inspiracje 
• Pisemne zaproszenia ułatwiające otrzymanie wizy USA
• Międzynarodowe biura i przedstawicielstwa na całym świecie gotowe

odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania dotyczące targów

Usługi na miejscu wspierające skuteczny 
networking i poszukiwanie źródeł zaopatrzenia
• IH+HS aplikacja na urządzenia mobilne – narzędzie wyszukiwania i 

planowania podczas targów Housewares Connect 365 do pobrania na 
telefon komórkowy 

• Wygodny transport autobusowy z hoteli uczestniczących w programie 
• Codzienny lunch dla kupców 
• Sieć Wi-Fi 
• Międzynarodowe centrum biznesowe z salami konferencyjnymi i przekąskami 
• Wyszukiwarki produktów na miejscu
• Kluby kupców Buyers Clubs, gdzie można się zrelaksować i coś zjeść
• Prezentacje nowych produktów z możliwością skanowania, które ułatwia

odnalezienie produktów po zakończeniu targów

Zapewniające wartość dodaną panele edukacyjne i wydarzenia 
wzbogacające Twoje targowe doświadczenie 
• Ponad dwa tuziny seminariów dotyczących trendów i designu, visual 

merchandisingu i budowania marki, czynników wpływających na sukces 
w sprzedaży oraz preferencji konsumentów

• Inspirujące prezentacje dotyczące różnych tematów, od trendów kolorystycznych 
po najlepsze praktyki związane ze sprzedażą i od nagradzanych projektów po 
najnowsze innowacje wprowadzane do produktów

• Możliwość konsultacji z ekspertami ds. mediów społecznościowych i
marketingu cyfrowego 

• Wydarzenia i imprezy networkingowe – zapraszamy międzynarodowych
kupców! 

• Chicago Retail Tour – informacje na temat amerykańskich sieci hand-
lowych i wycieczka po sklepach, uwzględniająca najważniejsze sieci
wnętrzarskie na przedmieściach Chicago
(wymagana wstępna rejestracja)

www.housewares.org/show/register-plan

Dowiedz się więcej 
na temat 2 200
amerykańskich i
międzynarodowych
wystawców w trybie
online!
• Nawiguj po wystawcach,

nawiązuj i utrzymuj
kontakty przez cały rok

• Wyszukujnowe produkty 
i wydarzenia
wystawiennicze

• Przeglądaj katalogi
produktów, zdjęcia, filmy 
i inne

• Utwórz własną teczkę z
wynikami wyszukiwania,
kalendarzem, notatkami 
i dostosowanymi planami
pięter

www.housewares.org/
housewaresconnect365
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Specjalne oferty hoteli
• Hotele obsługujące targi znajdują się w centrum

Chicago, blisko restauracji, atrakcji i sklepów
• Wynegocjowane stawki hotelowe — 

oszczędność do 60% 
• Specjalne oferty hoteli oficjalnie 

współpracujących z organizatorami targów dla
gości International Home + Housewares Show 

Dobra dostępność lotów 
• Bezpośrednie loty i regularne połączenia z

całego świata
• Wygodne połączenia ze Stanami Zjednoczonymi,

Kanadą i Ameryką Łacińską ułatwiają powiązanie
wizyty na targach z wizytą w innych miejscach 
na terenie obu Ameryk 

Informacje związane z Chicago
• Specjalne przewodniki online i narzędzia

planowania zapewniane przez centrum 
turystyczne Chicago, Choose Chicago – patrz
www.choosechicago.com

• Przewodnik po sklepach w Chicago i mapy 
pomagające trafić do najbardziej interesujących
salonów wnętrzarskich w centrum Chicago

Wszystkie te informacje oraz wiele 
innych można uzyskać pod adresem 

www.housewares.org

Przydatne usługi i wskazówki, które pomogą 
Ci zaplanować podróż do Chicago

Early Bird Rate Standard Rate
Hotel thru 1/1/19 after 1/1/19

Single/Double Single/Double

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

Ambassador Chicago                                             $154/$154*        $159/$159*

Conrad Chicago                                                      $175/$175         $185/$185

Fairfield Inn & Suites                                                 to be announced       to be announced

Four Seasons                                                             N/A                    $250/$270

Hampton Inn & Suites                                              $164/$164         $169/$169

Hotel Cass                                                                 N/A                    $130/$130  

Hyatt Regency Chicago                                         $165/$165         $178/$178 

InterContinental Chicago                                       $179/$179         $199/$199 

Loews Chicago                                                        $179/$189*        $189/$199*

Millennium Knickerbocker Hotel Chicago            $135/$135         $145/$145 

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

Radisson Blu Aqua                                                    $178/$178         $190/$190

Ritz Carlton                                                                $225/$225         $235/$235* 

Sheraton Grand                                                       $139/$139*        $165/$165* 

Sofitel Chicago                                                        $195/$195         $205/$205 

Swissotel Chicago                                                    $183/$193         $193/$203 

Virgin Chicago                                                         $173/$173         $178/$178 

W City Center                                                           $179/$179         $185/$185

Waldorf Astoria                                                         $259/$259         $279/$279 

Westin Michigan Avenue                                        $189/$189         $199/$199

* Double Occupancy rooms with two beds may be at a higher rate

080118B/500/POLAND

6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  USA
TEL: +1 847.292.4200
www.housewares.org

INTERNATIONAL OFFICES & REPS

www.housewares.org/iha/offices-reps

Zapoznaj się z pełną listą hoteli, będących oficjalnymi partnerami targów, oraz
dowiedz się więcej na stronie: www.onpeak.com/ihhs19.

Partnerem International Home + Housewares Show są linie lotnicze United
Airlines, które oferują specjalne zniżki dla podróżujących na nasze targi.
Odwiedź www.united.com/meetingtravel i wprowadź kod ZFSX535392 do
okienka Offer Code.

Możesz także skontaktować się z liniami United poprzez e-mail
groupmeetings@united.com. 

Zniżki obejmują wyłącznie przeloty w terminie pomiędzy 25 lutego a
17 marca 2019. 

www.TheInspiredHome.com


