Lagoon 50 – för första gången i svenska vatten!
Navigare Yachting bjuder in er speciellt till en exklusiv visning och testsegling av:

Lagoon 50
Jeanneau Sun Odyssey 440
Datum och Tid:
Marstrand mässområdet
Torsdag 23/8 kl. 11:00
Anmälan sker till: sofia.schumacher@navigare-yachting.com
(Ange i anmälan vilken båt ni vill testa)
Malmö 17/8 -2018

Pressmeddelande:
Navigare Yachting presenterar två storslagna katamaraner i samband med årets flytande båtmässor
Marstrand Boat Show och Allt på Sjön. Både Lagoon 50 och Lagoon 40 intar för första gången svenska vatten!
Vid sidan av dessa båtar kommer bland annat Jeanneau Sun Odyssy 440 som hade världspremiär under
Marstrand Boat Show 2017, att visas.

Navigare Yachting har hittills i år sålt båtar för ca 12 miljoner EUR vilket innebär mer än en fördubblad ökning om man jämför
med samma period 2017.
”Att investera i en båt i varma vatten, där allt underhåll och service ingår och där du kan segla din båt upp till 12 veckor per år
och samtidigt få avkastning på din investering, är det fler och fler och svenskar som får upp ögonen för. Samtidigt som vi
startar upp verksamhet i USA och växer generellt internationellt är Sverige fortfarande en stor och viktig marknad för oss”,
säger Björn Harkell, Försäljningschef hos Navigare Yachting.
”Nytt för hösten är även att vi öppnar upp en helt ny bas på Mallorca”, berättar Björn.
Navigare Yachting är 4:e största charteroperatören i världen och samarbetar endast med stora och välkända varv såsom,
Jeanneau, Lagoon, Beneteau Fountaine Pajot, Bavaria, Prestige och Sunreef.
Utöver charterverksamheten är Navigare Yachting exklusiv återförsäljare av Jeanneau segelbåtar, Lagoon, Nautitech
Catamarans, Sunreef och Prestige i Sverige.
Under Jeanneaus dealer möte i Port Bourgenay i Frankrike i sommar fick Navigare Yachting dessutom äran att ta emot årets
pris "Dealer of the year 2018”.
”Motiveringen var att vi aktivt via mässor och annan marknadsföring jobbar med att sälja en upplevelse, möjlighet och ett
koncept, snarare än en produkt och att detta är något som Jeanneau vill uppmärksamma då de också tror att det är framtiden för
båtägandet. Vi är väldigt stolta över utmärkelsen och att Jeanneau uppskattar vår prestation och marknadsföringsarbete”,
avslutar Björn Harkell.
För mer information:
Björn Harkell, Yacht Sales Manager/ 070-855 43 22
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