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Sweboats flytande båtmässor står starka!
Årets båtsäsong lider snart mot sitt slut och har just toppats med de två största
flytande båtmässorna i landet, Allt på sjön i Gustavsberg och Marstrand Boat Show.
För många företag i båtbranschen är de en viktig finalspurt på säsongen som leder till
affärer både under och efter mässan innan hösten slår till på allvar.
”Vädergudarna bjöd båda mässornas besökare på ett fantastiskt soligt väder som lockade
både inbitna båtlivsutövare och de som var nyfikna på vad båtlivet kan erbjuda. Båda är en
viktig målgrupp för oss men säkerligen bidrog det fina vädret till att vi såg en minskning i
antalet besökare på Marstrand med cirka 6 000 personer, många var helt enkelt ute på sjön
istället och njöt av säsongens kanske sista fina dagar”, säger Malin Troberg Lindén som är
mässansvarig på Sweboat.
Enligt siffror från hamnverksamheten i Marstrand reste över 26 000 personer till ön under
mässdagarna. Allt på Sjön i Gustavsberg besöktes av cirka 25 000 personer, enligt
Sweboats egen räkning, vilket är helt i linje med tidigare år.
Allt på Sjön i Gustavsberg arrangeras nästa år den 28-30 augusti och är Sveriges största
flytande båtmässa, i år med över 280 nya båtar 90 tillbehörsutställare. www.alltpasjon.se
Marstrand Boat Show arrangeras nästa år den 21-23 augusti och är Västkustens största
flytande båtmässa, i år med över 200 nya båtar, ett 50-tal begagnade och nära 60
tillbehörsutställare. www.marstrandboatshow.se

För ytterligare information
Mats Eriksson, VD Sweboat: 08-449 55 98, me@sweboat.se
Malin Troberg Lindén, Mässansvarig Sweboat: 08-449 55 91, mtl@sweboat.se
Bifogat finns flygfoton från årets mässor.
Foto mbs2019: Adstream
Foto aps2019: Hamnen.se
Kontakta oss för fler 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.

