
 
 
 
 
Привличайки повече от 18 000 посетители, National Hardware Show е създадено, за да 
Ви даде достъп до най-новите тенденции в голям набор от продукти за Вашия дом, 
хотел, ресторант, офис. Посетителите са изпълнителни директори, председатели, 
заместник председатели, собственици, съдружници, купувачи, мениджъри логистика, 
маркетингови специалисти,  търговци на дребно, търговци на едро, дистрибутори, 
вносители и износители. Изложителите представят своите продукти в следните 
категории: железария и инструменти, продукти за дома, продукти за градината, бои и 
аксесоари, ВиК и електричество, стоки за пикник.  
По-долу можете да откриете информация за изложението или на адрес 
http://www.nationalhardwareshow.com/ 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
1. Hardware & tools – Железария и инструменти 

 
Намиращ се в централната зала, сегментът Hardware & Tools ви дава достъп до над 650 
производители на продукти, интерактивни демонстрации и възможности за работа в 
мрежа. Ако имате бизнес интереси в този сегмент,  няма по-добро място за нови 
възможности от National Hardware Show. 

 

 Builder Tools and Instruments – Инструменти за строителството 
 Caulking and Sealants – Уплътнители  
 Ceiling Products – Продукти за тавани 
 Doors, Door Hardware and Locksets – Врати, Хардуер за врати и заключващи 

системи 
 Flooring –подови настилки 
 Gutters, Vents and Awnings – Улуци, вентилационни шахти и сенници 
 Hand Tools and Tool Kits – Ръчни инструменти и комплекти 
 Insulation - Изолации  
 Lumber and Wood Products – Дървен материал и изделия от дърво 
 Masonry Products – Продукти за зидария 
 Power Tools – Електроинструменти 
 Safety Equipment and Products – Оборудване и продукти за безопасен труд 
 The largest green innovations in all these categories and much more! – Най-големите 

„green” иновации във всички тези категории и много повече! 

 

2. Homewares – Продукти за дома 

В сегмента Продукти за дома ще имате достъп до над 250 изложители - 
производстводители на продукти и консумативи, на които потребителите разчитат 
ежедневно за грижите в дома. 

 Air Purification Systems – Системи за пречистване на въздуха 
 Bath Fixtures and Accessories –Обзавеждане и аксесоари за баня  
 Brushes, Brooms and Mops – Четки, метли и помове 
 Cleaning Equipment and Chemicals – Почистваща техника и препарати 
 Cookware and Cutlery – Съдове за готвене и прибори за хранене 
 Decorative Lighting – Декоративно осветление 
 Home and Child Safety – Продукти за безопасност на дома и детето 
 Home Security – Охранителни системи 
 Kitchen Appliances and Gadgets – Кухненски уреди и приспособления 
 Pet Products – Продукти за домашни любимци 
 Portable Fans, Heating and Cooling devices – Преносими вентилатори, 

отоплителни и охлаждащи уреди 
 Recycling Containers – Контейнери за рециклиране 
 Window Treatments –Декорация за прозорци - пердета, завеси, драперии, щори 
 The newest green innovations in all these categories, and much more! – Най-

големите „green” иновации във всички тези категории и много повече! 



 

 

3. Lawn & garden world – зелени площи и градини 

 

Ако интересите ви са насочени към градината и обзавеждане на открито, цялата 
Северна зала на  National Hardware Show ви предоставя възможност да се свържете с 
над 600 изложители. Този сегмент предлага насочване на вниманието към 
нарастващите тенденции за живот сред природата.  
 

 Barbeque Grills and Accessories – Барбекюта и аксесоари 
 Bird Feeders – Хранилки за птички 
 Ceiling Products - Навеси 
 Fencing – Материал за огради 
 Fertilizers - Торове 
 Flower Plants, Baskets and Stands – Цветя, кошници и цветарници 
 Gardening Tools, Apparel and Accessories - Градинарски инструменти, облекло и 

аксесоари 
 Garden Ponds and Fountains – Изкуствени езера и фонтани 
 Holiday, Seasonal Décor and Supplies – Декорация за празници и сезони 
 Irrigation Equipment, Hoses and Sprinklers – Напоителни системи  
 Lawn Décor – Декорация на градината 
 Outdoor Lighting - Solar and Electric – Външно осветление – соларно и 

електрическо 
 Patio Furniture and Accessories – Мебели и аксесоари за веранда и градина 
 Play Equipment – Детски площадки 
 Pool and Spa Products, Accessories and Chemicals – Продукти за басейн и спа, 

аксесоари и почистващи препарати 
 Spreaders, Sprayers - Пръскачки 
 The largest green innovations in all these categories and much more! – Най-големите 

„green” иновации във всички тези категории и много повече! 

 

4. Paint & Accessories – Бои и аксесоари 

 

Разположен в Централната зала, този сегмент дава възможност на търговците на 
дребно, търговци на едро и дистрибутори на бои, да пазаруват от повече от 200 
производители. През 2011 най-голяма възможност за фирмите с интереси в този сектор 
имате единствено на National Hardware Show. 

 Adhesives, Caulks, Putty, Sealants – Лепила, силикони, маджуни, уплътнители 
 DIY Products – Направи си сам продукти 
 Ladders and Stepstools – Стълби и всичко за тях 



 Paint - Бои 
 Paint Tools and Accessories – Инструменти за боядисване и аксесоари 
 Stains - Оцветители 
 Strippers, Solvents and Thinners – Разтворители и разредители 
 Varnishes - Лакове 
 Wall and Window Coverings – Покрития за стени и прозорци 
 The largest green innovations in all these categories and much more! – Най-големите 

„green” иновации във всички тези категории и много повече! 

 

 

5. Plumbing & electrical – ВиК и електричество 

Нарастването на потребителското търсене на енергоспестяващи и направи си сам 
продукти, налага включването на нашият Plumbing & electrical сектор, който се намира 
в централната зала и е представен от над 250 производители. Тук имате достъп до 
стотици водопроводни и електрически продукти и до производителите на части, заедно 
с много образователни събития, провеждани през трите дни на изложението. 

 Air Quality and Regulation – Регулиране качеството на въздуха 
 Audio, Video and Telephone products – Аудио, видео продукти и телефони 
 Bath Faucets and Fixtures – Смесители за баня и оборудване 
 Electrical Control and Distribution Products – Разпределителни кутии за 

електричество  
 Energy-efficient Light Bulbs and Light Fixtures – Енергоспестяващи крушки и 

осветителни тела 
 Fireplace Accessories and Equipment – Аксесоари и съоръжения за камини 
 Heaters - нагреватели 
 HVAC Systems, Parts and Supplies (High-voltage Alternating Current) – Части и 

аксесоари за системи с високо напрежение 
 Pipes and Fittings – Тръби и фитинги 
 Pumps - Помпи 
 Switches – Ключове за електричество 
 Water Saving Devices and Filtration Systems – Устройства за пестене на вода и 

филтриращи системи 
 The largest green innovations in all these categories and much more! – Най-големите 

„green” иновации във всички тези категории и много повече! 

 

6. Storage & Organization – Съхранение и организация 

 

В този сектор можете да се възползвате да видите  бързо нарастващите тенденции за 
съхранение и организация на дома и офиса, представени от над 150 производители на 
контейнери, рафтове и други продукти. 



 

 Food and Storage Organizers – Съхранение на храна и багаж 
 Garage Storage Systems and products – Продукти за съхранение в гараж 
 Outdoor Storage Containers – Външни контейнери 
 Space Organizers – Организация на пространството 
 Storage Racks and Bins – Шкафове и кутии за съхранение 
 Home Organization solutions – Решения за организация в дома 
 Safes - Сейфове 
 The largest green innovations in all these categories and much more! – Най-големите 

„green” иновации във всички тези категории и много повече! 

 

 

 

7. Tailgate Products – Стоки за пикник и къмпинг 

 

Този сектор ще ви покаже над 100 изложители на продукти за пикник и къмпинг. 

 BBQ - Барбекю 
 Licensed Products 
 Coolers - Охладители 
 Grills/Grill Accessories – Скара и грил аксесоари 
 Rubs including Sauces and Marinades for more flavor – Миксове за сосове и 

маринати за повече вкус 
 Outdoor Games – Игри на открито 
 Tents/Shelter – Палатки и тенти 
 Camping & Picnic Area – Къмпинг и пикник зона 
 The largest green innovations in all these categories and much more! ! – Най-

големите „green” иновации във всички тези категории и много повече! 

 

8. Investors Spotlight – Инвеститорски фокус 

 

По време на National Hardware Show през 2010 г., на 84 щанда и на 11 национално 
признати съдии беше възложено да обявят особени заслуги към следните пет 
категории: Най-добър нов продукт, Most Retail-Ready, най-екологичен, най-добър 
бизнес потенциал, and Best for Simplicity & Manufacturability. Тази година, UIA е 
посветен на получаване на изобретателите взети на сериозно от основните действащи 
лица в отрасъла, и по този начин фокусира програмата, за да поощрява 
нововъведенията и да изобретатели готов за търговия на дребно. Честито на всички 
победители! 



 

9. International Sourcing Area – Зона за международни отношения 

 

Тази зона предвижда нови, разширени възможности за бизнес и услуги за клиенти, 
интересуващи се от чужди партньори. Тук вносители, износители, производители, 
дистрибутори, търговци на едро и дребно ще имат достъп до над 1000 международни 
продукта. 
 

National Hardware Show e единственото събитие, което предлага нови продукти и 
търговски решения, за да превърне предизвикателствата на съвременната икономика в 
бизнес предимства, комбинирано с нови услуги,  чрез които международните 
посетители ще могат да открият търсените продукти, да научат повече за тях и да се 
свържат с бизнес партньори по време на изложението. 


