PRESSINFORMATION OCH INBJUDAN TILL PRESSFRUKOST
2018-08-20

Välkommen till Västkustens största flytande båtmässa Marstrand Boat Show!
Den 24-26 augusti arrangerar Sweboat – Båtbranschens Riksförbund för andra året i rad den största
flytande mässan på Västkusten – Marstrand Boat Show. Under tre dagar fylls Marstrands gästhamn
och kajer med över 200 nya motor- och segelbåtar samt en stor marin tillbehörsavdelning med nära 60
utställare.
Över 700 bryggmeter fylls med nya båtar i alla storlekar varav många är nyheter och premiärer, se
lista på sid 2. Komplett utställarlista och program finns på www.marstrandboatshow.se.
I år har mässan utvecklats och finslipats till att bli en upplevelse av högsta klass fylld med båtupplevelser för hela familjen. Det kommer bland annat att bjudas på prova-på segling och motorbåtskörning, föreläsningar och barnaktiviteter samt unik fabriksvisning hos Rutgerson Marin. Allt inramat
av Marstrands fantastiska marina miljö och utbud i form av restauranger, butiker och boende.
Nyheter för i år är även att fler segelbåtsutställare och segelmakare/riggare valt att ställa ut på mässan
än tidigare samt en satsning på en separat avdelning för begagnade motor- och segelbåtar från
Sweboatanslutna förmedlare.

Inbjudan till Pressfrukost
Fredag den 24 augusti bjuder vi in till pressfrukost kl. 9.30 i restaurangstältet på piren ut till
segelbåtsavdelningen, söderut från färjeläget på Marstrandsön.
Där får du en sammanfattning av mässan samt en aktuell rapport om läget i båtbranschen från Mats
Eriksson, VD på Sweboat – Båtbranschens Riksförbund.
Du är också välkommen att delta på vår utställarmiddag på Societetshuset samma kväll kl. 18:30, där
vi bjuder på mat och dryck.
OBS! Var vänlig och meddela om du vill delta på pressfrukosten och/eller utställarmiddagen senast
den 22 augusti till Stefan Aspberg, sa@sweboat.se eller tel. 070-218 26 08.

Information under mässan
Under öppettiderna är du välkommen att besöka oss i vårt informationstält vid färjeläget på
Marstrandsön. Där finns pressmaterial och information om utställarna. Mer information finns på
www.marstrandsboatshow.se och Facebook: www.facebook.com/marstrandboatshow
Marstrand Boat Show är öppen fredag den 24 augusti till söndag den 26 augusti, kl. 10-18 på fredag
och lördag och kl. 10-16 på söndag. Ingen entréavgift och fri parkering på anvisade platser.

För ytterligare information
Mats Eriksson, VD Sweboat: 070-342 06 99, me@sweboat.se
Stefan Aspberg, Mässansvarig Sweboat: 070-218 26 08, sa@sweboat.se
Bifogat finns bild från 2017.
Kontakta oss för högupplösta bilder.
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 på Marstrand Boat Show 2018
Segelbåtar:
Arcona 435 – Världspremiär
Black Pepper Code 0 Cruising – Världspremiär
Diva 34 SC – Sverigepremiär
Faurby 460E – Världspremiär
Najad 395 AC
RS21 - Världspremiär
X-Yachts 46 – Världspremiär
Motorbåtar:
AMT 190 R
AMT 230 BR
Anytec A23
Anytec A27
Arronet 18 C
Brandskär 290 Next Generation – Världspremiär
Ferreti 45 - Sverigepremiär
Grandezza 37 CA – Sverigepremiär
Greatline 230 WA – Världspremiär
Greatline 315 DC – Världspremiär
Nimbus C9
Nimbus T9
Nimbus W9
Nordkapp 660 Noblesse - Sverigepremiär
Riva 38 Rivamarina – Sverigepremiär
Seafaring 44 - Sverigepremiär
Skilsö 39 Panorama – Sverigepremiär
Uttern C70
Uttern D65
Uttern T 65

