Nomenklatúra výstavy
1. ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
1.1. realizácia a údržba okrasných záhrad
1.2. interiérové zelené steny
1.3. živá ukážka záhrady k rodinnému domu
1.4. kamenný svet
1.5. svet bonsajov
1.6. sadovnícke úpravy
2. RASTLINNÝ MATERIÁL
2.1. rezané kvety
2.2. letničky, trvalky, liečivé rastliny, črepníkové rastliny
2.3. skalničky, bonsaje, kaktusy, sukulenty
2.4. semená, cibule, sadenice
2.5. ovocné a okrasné dreviny a rastliny
2.6. suché a umelé kvety
3. DOPLNKY A POMÔCKY NA PESTOVANIE RASTLÍN
3.1. nádoby na pestovanie rastlín
3.2. viazací a aranžovací materiál
3.3. záhradné substráty
3.4. prípravky na hnojenie, ošetrovanie a ochranu rastlín
3.5. biologické systémy ochrany rastlín
3.6. doplnkový materiál a obalová technika
4. ZÁHRADNÉ STAVBY, NÁBYTOK A RELAX
4.1. záhradné stavby, krby, vodné plochy, interiérové a exteriérové fontány, oplotenia
4.2. záhradný nábytok, pergoly
4.3. zariadenie a pomôcky na zber, prepravu, skladovanie, spracovanie a konzerváciu ovocia
a zeleniny
4.4. záhradná keramika a plasty
4.5. chatky
4.6. zimné záhrady
4.7. bazény, vírivky a záhradné sprchy
4.8. pareniská, skleníky
4.9. kompostéry
4.10. záhradné osvetlenia
4.11. detské ihriská
4.12. záhradné kotlíky a grily
4.13. prístrešky pre zvieratá (kuríny, búdy pre psov, vtáčie búdky, klietky a voliéry)

4.14. oporné konštrukcie pre sady a vinice
5. ZÁHRADNÉ NÁRADIE A POTREBY PRE ZÁHRADKÁROV
5.1. drobná mechanizácia
5.2. stroje a zariadenia pre záhradníctvo
5.2. záhradnícke náradie a pomôcky
5.3. zavlažovacie systémy
6. FARMÁRSKE PRODUKTY A KVALITNÉ POTRAVINY
6.1. slovenské mliečne a mäsové výrobky
6.2. ovocie a zelenina
7. VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO
7.1. vinárske a vinohradnícke zariadenia a potreby
8. PORADENSKÁ ČINNOSŤ A ODBORNÁ LITERATÚRA
8.1. záhradnícke školy
8.2. záhradné združenia
8.3. vydavateľstva a časopisy
9. VČELÁRSKE POTREBY
9.1. úle
9.2. medzistienky
9.3. dymáky
9.4. medomety
9.5. ochranné pomôcky
9.6. liečivá a dezinfekčné prípravky
9.7. včelie krmoviny
9.8. včelárske strojné zariadenia
9.9. včelárske technológie
10. VČELIE PRODUKTY
10.1. med
10.2. propolis
10.3. peľ
10.4. včelia materská kašička
10.5. včelí vosk
10.6. medovníky a potravinárske výrobky
10.7. liečivá a preparáty z včelích produktov
11. VEĽKONOČNÝ A VIANOČNÝ DEKORAČNÝ MATERIÁL

