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Fullbokat med många nyheter på Sweboats flytande båtmässor;
Marstrand Boat Show och Allt på Sjön i Gustavsberg
Marstrand Boat Show arrangeras för andra året i Sweboats regi. Från att ha varit en lokal
motorbåtsmässa har den på bara två år vuxit till den största på västkusten där båtbranschen nu
samlas och visar upp ett stort utbud av motor- och segelbåtar, tillbehör och tjänster. För första gången
blir det även en mindre begagnatavdelning med nyare motor- och segelbåtar från Sweboatanslutna
mäklare.
Sweboat har satsat mycket på att göra ett familjearrangemang av mässan vilket betyder barnaktiviteter i form av prova-på segling och motorbåtskörning med instruktörer, krabbfiske m.m. Utöver
detta bjuds det på en fantastisk maritim miljö med Marstrands utbud av sevärdheter, nöjen,
restauranger och boende som fond. Även i år finns det möjlighet att gå på Rutgersons populära
fabriksvisning och se tillverkning av deras världsberömda båttillbehör.
Totalt visas ca 220 nya segel- och motorbåtar i vattnet vilket betyder 92 märken från 61 utställare.
Dessa kompletteras med båttillbehörsprodukter och tjänster från 60 landutställare. En fullständig lista
på alla utställare finns på www.marstrandboatshow.se/utstallarlista/. Se även nästa sida för nyheter
och premiärer.
Marstrand Boat Show arrangeras den 24-26 augusti med fri entré och parkering.
www.marstrandboatshow.se

Allt på Sjön i Gustavsberg, Sveriges största flytande båtmässa, håller fjolårets
rekordnivå med 280 nya segel- och motorbåtar av 92 olika märken från 64 utställare. Dessa
kompletteras med båttillbehörsprodukter och tjänster från 60 landutställare. En fullständig lista på alla
utställare finns på www.alltpasjon.se/utstallarlista/. Se även nästa sida för nyheter och premiärer.
Besökarna kommer att välkomnas av ett nytt mässområde i den nyinvigda gästhamnen på Kattholmen
i Gustavsberg samt en ny krögare i form av Värmdö Bryggeri med sin partner Smakkultur.
Andra nyheter är ett utökat prova-på område på totalt 30 meter brygga för alla som är nyfikna på
båtlivet med segeljollar, ribbåtar, vattenskotrar, kajaker, supbrädor m.m.
Allt på Sjön i Gustavsberg arrangeras den 31 augusti – 2 september med fri entré och parkering.
www.alltpasjon.se
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Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med ca 400 medlemsföretag. Verksamhetens målsättning är att främja och
värna gemensamma branschintressen, skapa gynnsamma verksamhetsbetingelser för branschen, vara branschens talesman
och remissorgan, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället samt medverka till en positiv inställning till båtlivet.

Nyheter och premiärer på
Marstrand Boat Show 24-26.8

Nyheter och premiärer på
Allt på Sjön i Gustavsberg 31.8-2.9

Motorbåtar:
AMT 190 R
Arronet 18C
Brandskär 290 NG
Ferretti 45
Grandezza 37 CA
Greatline 230 WA
Greatline 315 DC
Nimbus C9
Nimbus T9
Nimbus W9
Nordkapp 660 Noblesse
Nordkapp 770 Noblesse
Riva 38 Rivamarina
Seafairing 44
Skilsö 39 Panorama
Sting 630 FT
Targa 27.2
Uttern C70
Uttern D65
Uttern T65

Motorbåtar:
Alukin SCR 950
AMT 190 R
AMT 230 GP
Beneteau Swift Trawler 35
Greenline 39
Nimbus C9
Nimbus T9
Nimbus W9
Nordkapp 660 Noblesse
Nortech 39
Realcraft 19 BR Light
Realcraft 200 PRo
Seacat 850
Sting 630 FT
Targa 27.2
Vector 32 MFC

Segelbåtar:
Diva 34 SC
Faurby 460E
Najad 395 AC
X-Yachts X4.6

Segelbåtar:
Arcona 435
Broadblue Rapier 400
Diva 24 SC
Diva 34 SC
Elan GT5
Najad 395 AC

