
2019

2 - 5 março 
Chicago, USA

Informações sobre a feira e 
pré-credenciamento online grátis:

www.housewares.org

Inovação, tendências e inspiração, 

em uma estrutura montada para 

ajudá-lo a incrementar seus negócios.



• Empresas e marcas – As melhores empresas e marcas
internacionais e toda a linha de fornecedores norte-
americanos de utilidades domésticas

• Tendências de cores – Mostruário e seminários Pantone®

ColorWatch, com apresentação das tendências em cores
e materiais para 2019/2020 e além

• Inteligência de mercado – Relatórios e previsões sobre as
tendências para o lar e decoração de interiores,
tendências de consumo e varejo

• Smart Home – Exibições, apresentações e expositores
curadores proporcionando detalhes sobre produtos e
desenvolvimentos para o Lar Smart

www.housewares.org/show

Frequentar a Feira de Chicago, visitando seus expositores e
assistindo suas palestras, equivale-se a dar um salto no futuro.

Lá, encontraremos todas as tendências e análises necessárias
da Industria do Varejo que nos auxiliarão a nos posicionar
melhor no Mercado.

Tarsila Tarantino
Compras

Etna, Brasil

ACOMPANHE AS TENDÊNCIAS – as últimas novidades em
produtos, designs e tendências do mercado e uma visão
estratégica dos principais desenvolvimentos do setor



Participar da feira é um investimento que garante retorno em
todos os aspectos, pois é possível realizar negócios com as
melhores marcas do segmento houseware, uma feira que traz
inovação e tendências de mercado, a estrutura é excelente e
extremamente organizada, o ciclo de palestras é outro diferencial,
são esses apenas alguns diferenciais que nos fazem entender a
importância de participar a cada ano da feira.

Priscila Francisca Ramalho
Gerente de Negócios, Segmento Casa

Grupo Angeloni, Brasil

MANTENHA-SE FOCADO – cinco exposições
diferentes e adicionais promovidas durante o show
principal e organizadas para um sourcing eficaz

• Dine + Décor – Apresentam-se mais de 800 expositores e suas mais

recentes inovações para o lar e cozinha, que incluem produtos para 

o preparo de alimentos, refeições e entretenimento!

• Discover Design – Apresentando Design & Tendências líderes de todo 

o mundo para cada categoria de produto!

• Clean + Contain – Espaço com mais de 400 expositores com suas

recentes soluções para limpeza e organização, cuidado do closet 

e roupas, acessórios para banho e itens especiais para o cuidado 

dos animais!

• Wired + Well – Exibe a última palavra em aparelhos elétricos para 

a cozinha, o lar e o cuidado pessoal com mais de 300 expositores!

• International Sourcing Expo & Global Design Points – Apresentando

produtos internacionais e oportunidades com marcas internacionais,

através de pavilhões específicos a cada país! Design de topo nos pontos

de design global e pavilhões específicos para quem procura produtos

para a sua marca própria.

www.housewares.org/show/expos



Empresas e marcas topo de linha
dos EUA e Canadá, tais como:

Empresas e marcas topo de linha
da Europa, tais como:

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



INSPIRE-SE – o que há de mais recente em 
inovações, benchmarking de varejo internacional 
e extenso programa educativo

A Chicago International Home + Housewares Show 2018 estava muito acolhedora,
organizada e focada em artigos para a casa e pequenos electrodomésticos das principais
marcas internacionais e americanas. Envolvida por uma das cidades mais importantes do
mundo neste sector, toda a experiência profissional da visita superou as minhas expectativas.

Tiago Rodrigues
Compras Hogar

El Corte Ingles Portugal, Portugal

Saiba mais sobre o
programa de prêmios líder
no mundo para o setor de
utilidades domésticas e como
participar da premiação gia
ao varejo, no site

www.housewares.org/show/gia-retail

• Sourcing exclusivo – Novas marcas, produtos e linhas de produtos

inovadores ainda não lançados na Europa e na Ásia. Mais de 

10.000 novos lançamentos de produtos!

www.housewares.org/show/expos

• Opiniões de especialistas – Apresentações criteriosas por

especialistas em marcas, fatores de sucesso no varejo

merchandising visual, e muito mais

www.housewares.org/show/events

• Inspiração global – Prêmios IHA Global Innovation (gia) - varejistas

vencedores de todas as partes do mundo são exibidos

www.housewares.org/show/events

• Oportunidades de networking – Recepções e eventos de networking

para conectá-lo com o setor global de utilidades domésticas



080118B/1500/PORT

A Feira Internacional de Chicago propicia o encontro com as marcas
mais renomadas do mercado internacional, bem como a oportunidade de
conhecer novas marcas, trazendo sempre produtos com muita inovação e
design. Tanto a Feira como o varejo americano são muito inspiradores,
seja em produtos como também em visual merchandising. É uma
oportunidade única de estar em contato com o que há de melhor e mais
moderno neste universo tão encantador de Casa e Decoração.  

Cristina Azevedo
Gerente Geral de Compras 

Camicado,Brasil 

SEJA PRODUTIVO – serviços e 
oportunidades únicos de grande valor

• Destaques para novos produtos – Eventos especiais e exibições 

realçando os melhores novos produtos e recentes inovações 

de produtos

www.housewares.org/show/expos-experiences

• Acesso ao mercado – Ferramentas on-line e para dispositivos móveis

disponíveis o ano todo fornecem informações abrangentes para

expositores, produtos, eventos do Show e exibições

www.housewares.org/housewaresconnect365

• Serviços gratuitos – Serviços gratuitos para compradores, incluindo

passes de entrada, almoço diário para os compradores e serviços de

transporte shuttle para locais próximos aos hotéis do centro de Chicago

www.housewares.org/show/register-plan

• Benchmarking de varejo – Fácil acesso ao benchmarking de

varejistas líderes dos EUA – Williams Sonoma, Crate & Barrel, Sur La

Table, The Container Store e outros mais, no centro de Chicago ou

participando de uma visão geral do varejo dos EUA e de excursão

à região suburbana de Chicago

www.housewares.org/show/guides

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

INTERNATIONAL OFFICES & REPS
www.housewares.org/iha/offices-reps www.TheInspiredHome.com



GRÁTIS – Serviços para compradores criados para tornar
sua experiência no Show mais fácil e produtiva

Ferramentas e serviços para ajudá-lo a planejar e se
preparar para o Show
• Crachás de entrada gratuita (mediante inscrição antecipada)

• Housewares Connect 365 – planejador on-line para o Show 

• Guias pré-Show e revistas com informações, sugestões e 
inspirações sobre o Show 

• Cartas-convite para fins de obtenção de visto para os EUA

• Escritórios internacionais e representantes em todo o mundo à 
sua disposição para responder sobre o Show

Serviços de suporte no local para networking e sourcing
mais produtivos
• IH+HS - aplicativo móvel. A ferramenta Housewares Connect 365 
para pesquisa e planejamento no seu celular 

• Serviço de ônibus shuttle conveniente oferecido pelos hotéis 
participantes 

• Almoço diário para compradores 

• Wi-Fi 

• Centro Empresarial Internacional com salas de reunião e refrescos

• Locadores de produtos no local

• Clubes de Compradores para relaxamento e refrescos

• Mostruários de Novos Produtos, com recurso de scanners 
possibilitando um acompanhamento posterior ao show

Material e eventos elucidativos para maximizar sua experiência no Show
• Mais de duas dezenas de seminários sobre tendências e design, merchandising visual 
e marcas, fatores de sucesso no varejo e preferências do consumidor

• Exibições inspiradoras, desde as tendências em cores até as melhores práticas
do varejo, de designs premiados às mais recentes inovações em produtos

• Oportunidades de consulta aos especialistas da mídia social e do marketing digital 

• Eventos e recepções de networking – compradores internacionais
estão convidados! 

• Tour do varejo de Chicago – uma visão geral do varejo dos EUA,
com visita a importantes varejistas de utilidades domésticas na
região suburbana de Chicago
(mediante inscrição antecipada)

www.housewares.org/show/register-plan

Conheça online mais de
2200 expositores dos
Estados Unidos e de
outros países do mundo!

• Navegue pelos expositores
da feira, entre e permaneça
em contato 

• Pesquise sobre novos
produtos e eventos da feira

• Consulte catálogos de
produtos, fotos, vídeos e
muito mais

• Crie sua própria pasta de
documentos, onde pode
salvar suas pesquisas,
programações, notas e
plantas baixas
personalizadas

www.housewares.org/
housewaresconnect365

2019
march 2 - 5 • chicago, usa



Ofertas especiais para os hotéis
• Hotéis do Show localizados no centro de
Chicago, próximos a restaurantes, atrações 
e destinos de varejo

• Diárias de hotel negociadas – com 
economia de até 60% 

• Incentivos especiais nos hotéis especiais 
do Show para hóspedes do International 
Home + Housewares Show 

Boa disponibilidade de voos 
• Voos diretos e conexões frequentes de todas 
as partes do mundo

• Conexões convenientes dentro dos EUA,
Canada e da América Latina facilitam 
combinar a visita ao Show com outros 
destinos nas Américas 

Informações e recursos sobre Chicago
• Guias especiais e ferramentas de
planejamento on-line oferecidos pela
secretaria de turismo de Chicago, Choose
Chicago – visite www.choosechicago.com

• Um Guia de varejistas de Chicago e mapas,
para ajudá-lo a localizar os varejistas de
utilidades domésticas mais interessantes no
centro de Chicago

Para obter todas essas 
informações e muitas outras, visite 

www.housewares.org

Serviços e sugestões – úteis para ajudá-lo 
a planejar sua viagem a Chicago

Tarifas até Tarifas a partir
Hotel 19/01 (indivi- de 19/01 (indivi- 

dual e duplo) dual e duplo)

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

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

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

Fairfield Inn & Suites                                                 a ser anunciado        a ser anunciado

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*

Quartos com duas camas poderão ter um preço mais alto

080118B/1500/PORT

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

Para lista completa de hoteis oficiais da feira e mais informaçãoes visite:
www.onpeak.com/ihhs19.

A International Home + Housewares Show fez uma parceria com a United
Airlines para ofecerer descontos nas viagens para o nosso evento. Visite
www.united.com/meetingtravel e insira o código ZFSX535392.

Você também pode contatar a United pelo email groupmeetings@united.com.
Taxas de reserva não serão taxadas.

Por favor note que a viagem terá de ter lugar entre 25 de Fevereiro e
17 de Março para ter direitos aos descontos.

www.TheInspiredHome.com


