PRESSMEDDELANDE: 16 augusti 2018

Öppet hus på Rutgersons fabrik i Marstrand 24-26 augusti
De flesta båtägare känner igen Rutgersons båttillbehör, men få vet
att företaget är svenskt. Än mindre att produkterna tillverkas i den
lilla västkustpärlan Marstrand norr om Göteborg. Detta vill företaget nu ändra på, och bjuder in till öppet hus 24–26 augusti. Samma
helg som Marstrand Boat Show, västkustens största flytande
båtmässa, arrangeras på orten.
”Vi är stolta över vår avancerade maskinpark, vår duktiga personal och det
faktum att vi tillverkar alla våra produkter i Sverige. Det vill vi gärna passa på
att visa upp i samband med mässan. Vi började på prov med öppet hus redan
förra året och fick så positiv respons att vi bestämt oss för att göra det till en tradition”, berättar Charlotte Rutgerson som är VD för familjeföretaget.
Rutgerson Marin grundades redan i mitten av 70-talet när kappseglaren Göran Rutgerson uppfann superringen, en ny typ av segelring som
används på de flesta segel än idag. Numera tillverkar Rutgerson även andra typer av tillbehör till båtar, som travare, block, avlastare, däcksluckor,
ventiler och skotsystem. Närmare 85 procent av företagets produkter exporteras till återförsäljare, segelmakare och båttillverkare i över 40 länder.
Rutgersons fabrik i Marstrand kommer vara öppen för allmänheten under hela mässhelgen. Utöver en rundvandring där besökarna får se hur
företagets produkter tillverkas, kommer det finnas möjlighet att få rådgivning på plats och handla till reducerade priser i samband med mässan.
Rutgerson kommer även visa upp ett urval av sina produkter på själva mässområdet, i monter C1 norr om färjan. Välkomna.
Tid: Kl 10-18 (fredag-lördag 24-25/8) och kl 10-16 (söndag 26/8)
Plats: Mjölkekilsgatan 21, Marstrand (Koön)
För mer information och bokning av pressvisning, kontakta:
Charlotte Rutgerson, VD
Rutgerson Marin AB
Tel: 0303-20 66 56
Email: charlotte.rutgerson@rutgerson.se
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