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Höga betyg för Marstrand Boat Show!
Helgens flytande mässa på Marstrand blev åter en succé när 32 242 personer tog sig till ön
enligt statistik från färjan och Marstrands Hamnverksamhet. Det är en ökning med 1 751
personer jämfört med ifjol.
Arrangören Sweboats undersökning bland besökarna visar att de verkligen tagit mässan till
sig och ger den höga 4,5 av 5 i betyg, även det en ökning från ifjol. ”Stort utbud” och
”välorganiserat” är två kommentarer som ofta återkommer när besökarna får beskriva det
mest positiva med mässan.
Besökarundersökningen visar även att de som är specifikt intresserade av segelbåtar hittat
till mässan i ännu större utsträckning än tidigare vilket också bekräftas av segelbåtsutställarna där vissa till och med gjort upp affärer direkt på mässan.
Att intresset för båtliv är stort just nu bekräftas från flertalet utställare på bryggorna.
”Hittills har vi enbart hört positiva kommentarer från utställarna om intresset från besökarna.
Den fina sommaren har skapat ett stort sug att antingen byta båt eller uppgradera med nya
tillbehör till sin befintliga och vi tror att mässan kommer att leda till många affärer i höst samt
även ligga till grund för en bra start på nästa säsong” säger Stefan Aspberg som är
mässansvarig på Sweboat.
Marstrand Boat Show arrangerades den 24-26 augusti och är Västkustens största flytande
båtmässa och en gemensam samlingsplats för båtbranschen, i år med över 200 nya båtar
och nära 60 tillbehörsutställare.
Nästa års mässa arrangeras den 23-25 augusti. www.marstrandboatshow.se

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 årets mässa. Foto: Adstream
Kontakta oss för fler högupplösta bilder.
Marstrand Boat Show arrangeras av Sweboat – Båtbranschens Riksförbund i samarbete med Marstrands Varv, Ringens Varv,
Rutgerson Marin och Kungälv Kommun.
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.

