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Знаете ли, че...

• Със стартирането на произ-

водство на екологично чиста серия 

съдове за готвене Earthchef компа-

нията поема ангажимент да подкрепя 

местните програми за устойчивост.

• Всички дъски за рязане BergHOFF са из-

работени от бамбук, който е възоб-

новяем ресурс и перфек-

тен заместител на 

дървесина. 

Пазар
BergHOFF предлага завършено портфолио в 
девет категории, покриващи всички сегменти от 
изделия и принадлежности за кухнята: съдове за 
готвене и печене, ножове, хотелско оборудване, 
прибори за хранене, порцелан, аксесоари, малки 
електрически уреди, лайфстайл, барбекю. Работа-
та с известни дизайнери допринася за уникална-
та визия на продуктите, голяма част от които 
са със световни отличия.

Постижения на марката
Продуктите на BergHOFF за готвене, хранене 
и пиене се отличават с безупречен дизайн и 
конструкция. За всички производствени етапи 
се грижи екип от дизайнери, контрольори по ка-
чеството и продуктови мениджъри. Експертите 
отделят внимание на всеки детайл – от първона-
чалното проучване до продукта във витрината. 
Резултатът от този непрестанен стремеж към 
съвършенство са множеството международни 
награди и отличия за дизайн за продуктите 
BergHOFF, сред които Design Preis Deutschland, 
Good Design Award, iF Product Design Award, the 
Good Design Awards, за различни продукти на 
BergHOFF – „обикновена“ белачка за картофи, 

дъска за рязане, стойки 
за ножове, 

тенджери, 
чаша за 

кафе... 

Най-новото отличие Good Design Award е от 
2014 г. и е за купата за плодове Zeno и керамич-
ния нож Eclipse (различен от най-често използва-
ния нож от неръждаема стомана). 

Продуктът
Белгийската фирма BergHOFF проектира, про-
извежда и дистрибутира продукти с уникални 
свойства и дизайн, предназначени за готвене, 
хранене и пиене. Компанията предлага пълна гама 
кухненски принадлежности и прибори за сервиране 
в девет категории:

• тенджери и тигани; 
• съдове за печене и 
готвене;
• инструменти и 
аксесоари;
• ножове;
• прибори за маса;
• прибори за серви-
ране;
• стъклария;
• външна кухня и 
домакински принад-
лежности;
• малки електрически 
уреди. 

Продуктите BergHOFF се отличават 
с неповторим външен вид и изклю-
чителна функционалност. Спе-
циална функция на готварските 
съдове Neo например (изработени 
от висококачествена стома-
на) позволява бързо и безопасно 
отливане на течностите. Стъкле-
ният капак на съда се завърта лесно 
и гарантира безпроблемно изливане на 
течността от тенджерата. В същото време 
стъклото не само придава много добър естети-
чески вид на изделието, но и помага за запаз-

ване на хранителната стойност на 
продуктите. Предимство за изделието 
е, че дръжките са много удобни като 

захват и не задържат топлина. 
Компанията е създател на множество иновации. 
Готварските съдове BergHOFF са с патентована 
6-пластова основа, която използва специфичните 
характеристики на металите за постигане на 
бързо и равномерно загряване на повърхността. 
Те са подходящи за всякакви източници на топли-
на, включително за нагряващите директно (ин-
дукционни) котлони. Освен това незалепващите 
покрития (без ПФОК, олово и кадмий) позволяват 
пържене без или с минимално количество мазнина. 

BergHOFF създаде и 
иновативно керамично 
покритие Ferno Green 
за своите изделия. 
То е ново поколе-
ние – многопластово, 
незалепващо, отново 
без вредните олово и 
кадмий. Слоевете му са 
вътрешно подсилени с 
допълнителни твърди 
материали, което прави 
невъзможно залепване-
то на храната. Сред 
предимствата му са 
също високата устой-

чивост на надраскване и лесното 
почистване на покритието без 
необходимост от силни препарати 
и голямо количество вода. 
Благодарение на качествените 
материали, от които са изра-
ботени, съдовете BergHOFF са и 

дълготрайни.

Съвременно развитие
Компанията непрестанно се стреми да 

подобрява качеството, функционалността и 
характеристиките на продуктите си. През 2012 
г. тя въведе нов материал: в 5-пластовите 
съдове за готвене последователно са подредени 
четири различни материала в пет слоя. Целта е 

Белгийската компания 
BergHOFF Worldwide е основа-
на през 1994 г. Днес тя има 
представителства в повече 
от 60 държави, разполага с 
60 склада и 3000 пункта за 
продажба в целия свят. Фир-
мата продължава да развива 
международната си мрежа от 
лайфстайл магазини с един 
и същ открояващ се фирмен 
облик. През 2011 г. BergHOFF 
Worldwide отвори свой офис и 
на Балканите, за да обслужва 
по-качествено и професио-
нално партньорите си от 
този регион. 

www.berghoffworldwide.com
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• Дизайнерът на BergHOFF 

Фредерик Аертс печели междуна-

роден конкурс за дизайн всяка година 

от 2008 г. насам. Първият награден 

артикул е съд за готвене Neo, последван 

от купа за плодове Zeno и керамичните 

ножовете Eclipse през 2014 г. Между 

първата и последната награ-

да са отличени 11 дру-

ги негови дизайна 

на продукти.

артикули, при това с дизайн, печелещ множество 
награди, е водещ за фирмата през всичките годи-
ни от създаването й досега. Тъкмо този дух пре-
връща BergHOFF в днешния световен доставчик 
на съдове за готвене и прибори за сервиране. С 

мотото „Да, ти си прав“ фирмата ясно за-
явява, че клиентите й могат да бъдат 

сигурни, че са направили най-добрия 
избор за качество, дизайн и цена, 
купувайки продукт на BergHOFF. 
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Създаване на марката BergHOFF. Първа стъпка на пазара 
с комплект съдове за готвене и прибори за хранене, които 
жънат успехи в продажбите в Германия. Панаир в Москва 
отваря вратите и към руския пазар. Разрастването на 
марката продължава в Украйна и Полша. 

Портфолиото на компанията се 
разширява във всички категории 
кухненски принадлежности и 
прибори за сервиране. Добавят 
се ножове, аксесоари и посуда. 
BergHOFF става достъпна марка 
във всички източноевропейски 
страни, Франция, Испания и 
САЩ. 

BergHOFF 
открива водещи 
магазини нався-
къде по света.

Компанията създава вътрешен 
отдел за дизайн и развитие, 
с което превръща дизайна в 
основен фактор за развитие. 

BergHOFF печели първата си 
награда за дизайн. Начало на 
продуктовата серия Earthchef 
на компанията.

По време на Световното 
изложение „Експо“ в Шанхай 
BergHOFF предоставя на 
белгийския павилион всички 
съдове и прибори за готвене. 
Компанията печели награда за 
продуктовата линия Earthchef. 

Хоризонтална белачка Neo печели награда 
в конкурса за дизайн „Червена точка“ – Red 
Dot Design Award. Фирмата предприема 
ребрандиране, което включва промяна в опа-
ковките на продуктите и въвеждане на ново 
фирмено лого и слоган.

Три изделия на дизайнера 
Фредерик Аертс печелят If 
Product Design Award. Компани-
ята въвежда специална гама 
от продукти за най-добрите 
клиентски пазари.

BergHOFF отбелязва стабилен рас-
теж на продажбите на най-добрите 
потребителски пазари, постигнат 
чрез маркетингови кампании в между-
народно признати търговски вериги.

Компанията отбе-
лязва двадесетата 
годишнина на 
марката. Купата 
за плодове Zeno 
и керамичните 
ножове Eclipse са 
отличени с Good 
Design Awards.

Компанията отбелязва десе-
тата годишнина на марката. 
Фирмата печели наградата Lion 
of the Export на Министерския 
съвет на Белгия като признание 
за високи постижения в износа.

постигане на равномерно разпределяне на топли-
ната. Дъното и тялото образуват едно безшевно 
цяло, гарантиращо много бързо провеждане на 
топлината от основата до ръба. Друго нововъве-
дение на BergHOFF е керамичен материал, който 
се използва в производството на ножове. 
Предимствата му са, че е лек, остава 
остър по-дълго време и не поема и 
не предава вкусове и аромати при 
рязане на различни храни.
BergHOFF се развива не само 
благодарение на новите мате-
риали и продуктови разработки. 
През 2012 г. фирмата навлезе в 
нишата на маркетинга и от-
кри нови възможности в B2B (от 
бизнеса за бизнеса) пазара. Компа-
нията предложи отделна гама продукти 
в международни вериги за продажба на дребно, 
предназначена за професионалисти в областта 
на готвенето.
Най-голямото предимство на BergHOFF e съотно-
шението качество – цена, което марката пред-
лага. Програмите за лоялност на компанията, 
предлагащи качествен продукт на преференциал-
на цена, са изпитани в световен мащаб и дават 
отлични резултати – популяризиране и налагане 
на бранда и увеличаващ се брой редовни клиенти.
През 2014 г. BergHOFF придоби лицензии на Disney 
и Lucas Film, с което разшири дейността си в 
нова посока. Сделката позволи на компанията да 
произвежда чаши с декори на известни анима-
ционни герои от филми на Disney. Артикулите 
се продават в големи вериги магазини в Евро-
па, включително и в България. Интересът към 
тях е голям, което предопределя бъдещ ръст в 
продажбите, както и иновации в производство-
то. BergHOFF планира производство на фигури 
за деца, посуда за хранене за деца и възрастни, 
както и множество други артикули с облика на 
героите на Disney.

Промоция 
Целта на BergHOFF е ефективно да предаде 
на клиентите и на представителите си от 
цял свят основното послание на компанията, 
свързано с качеството, дизайна и надеждността 
на фирмените продукти. За да поддържа своята 
конкурентоспособност спрямо партньорите си, 
BergHOFF не действа просто като обикновен 
доставчик на съдове за готвене и прибори за 
сервиране, а предлага пълно обслужване. То 
включва проучване на международните пазари за 
подбор на най-конкурентни стоки за продажба, 
както и подкрепа при доставката и транспорти-
рането им. 

Ценности на марката
Зад бранда BergHOFF стоят стабилна структура, 
силни партньори и високотехнологични продукти. 
Силата на марката е в основата на бъдещия 
световен растеж, който компанията планира.
Ангажиментът за осигуряване на качествени 
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