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utgåva mars

Välkommen!

27–29 augusti

Västkustens största flytande båtmässa för motor- och segelbåtar med
• Nya båtar • Begagnade båtar • Tillbehör • Tjänster •

utgåva mars
Marstrand Boat Show arrangeras av Sweboat – Båtbranschens
Riksförbund, på Marstrand med målsättningen att visa upp hela
branschens samlade utbud på en plats: motorbåtar, segelbåtar
och marina tillbehör och tjänster.
På förra mässan visades ca 200 nya båtar från ca 70 utställare
tillsammans med tillbehör och tjänster från ytterligare 65 utställare.
Totalt besöktes Marstrandsön av ca 26 000 besökare under de tre
dagarna mässan pågick. Betyget från utställarna blev 4,1 av 5 och
4,3 av 5 från besökarna vilket vi är stolta över.

VÄLKOMMEN!

Vi hälsar utställare av motor- och segelbåtar samt marina tillbehör och tjänster välkomna att boka
plats längs bryggorna respektive på land. Vädret kan vi så klart vare sig påverka eller garantera
men det vi med säkerhet erbjuder är:
• Fritt inträde till mässområdet för besökarna
• Fri parkering för utställare och besökare på
anvisade platser.
• Gratis shuttlebussar från p-ytor t/r färjeläget
• Hög kvalitet och intresse bland besökarna
• Professionellt arrangemang
• Hög service för utställare
• 25% rabatt för medlemmar i Sweboat
• Av båtbranschen - för båtlivet!

COVID-19

Vi kommer naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer kring Covid-19 och vi återkommer löpande med ny information.
T.ex. kan antal besökare behöva regleras
och öppettider kan komma att ändras.

NYHET – MÄKLARBRYGGAN

I år blir det en storsatsning på begagnade båtar
då vi gör en särskild mäklarbrygga på mässområdet med motor- och segelbåtar från
Sweboatanslutna båtförmedlare. Målsättningen
är att locka ännu ﬂer båtintresserade till mässan!

NÄR

Mässan håller öppet den 27-29 augusti 2021
Fredag - lördag kl 10-18 och söndag kl 10-16

VAR

Bryggorna ligger både till vänster och höger
om färjan och tälten kommer även de att byggas
upp längs kajerna på båda sidor om färjeläget.

ANMÄLAN

Anmälan görs på den för respektive produkt
bifogade anmälningsblanketten. Där ﬁnns även
priser och villkor. Underskriven blankett skickas
per e-post eller post.
OBS! Sista dag för anmälan är den 30 april.
Vi återkommer snarast möjligt efter 30 april med
bekräftelse om och var plats kan erbjudas.
Vi har ensamt rätt att planera mässområdet vad
gäller placering av båtar och landmontrar vilket
innebär att utställarnas platser kan varieras från
år till år.
All utställarinformation skickas per e-post.
I början på juni skickar vi ut den första utställarinformationen samt fakturan för deltagandet.

AVBOKNINGAR

Avbokningar kan ske fram till den 15 juni utan
kostnad, därefter får man betala fullt pris för
bokad plats, om vi inte har någon på kö som kan
ta platsen istället. Precis som anmälan så ska
eventuell avbokning ske skriftligen via mail.

utgåva mars

MARKNADSFÖRING

Marstrand Boat Show marknadsförs i Sverige
och internationellt.
I Sverige främst via båtmagasin, riks- och lokalpress, på webben och i sociala medier. Komplett
mediaplan skickas på begäran.

LOGI

På själva Marstrandsön såväl som på Koön
ﬁnns boenden. En förteckning ﬁnns på hemsidan under ﬂiken ”För utställare” på
marstrandboatshow.se.

GODSTRANSPORT & -HANTERING

PROVKÖRNINGSDAG

Dagen efter mässan slutat, den 30 augusti, ﬁnns
det möjlighet för båtutställare att ligga kvar vid
bryggorna och på egen hand arrangera provkörningar och provseglingar för presumtiva kunder
och journalister. Detta ingår i utställaravgiften
men kräver förhandsbokning.

MARSTRAND BOAT SHOW PÅ NÄTET

Allmän information om evenemanget, uppdateringar om pandemiläget, utställarförteckningar,
vägbeskrivningar och pressinformation kommer
att ﬁnnas på svenska och engelska på hemsidan,
marstrandboatshow.se
Marstrand Boat Show ﬁnns även på Facebook
– @marstrandboatshow, facebook.com/marstrand-boatshow och Instagram #marstrandboatshow. Följ och gilla oss gärna där!

MATSERVERING FÖR UTSTÄLLARE

Det ﬁnns möjlighet för både frukost- och lunchservering till alla utställare vid mässområdet.

Det ﬁnns ett väl utarbetat schema för all
logistikhantering för er utställare med tanke
på att själva mässområdet ligger på en ö
med en färjeförbindelse.

UTSTÄLLARMIDDAG

Under fredagen håller vi vår traditionella
och populära utställarmiddag. Det är begränsat
antal platser och förhandsanmälan krävs därför.
Vi följer naturligtvis myndigheternas riktlinjer.

27–29 augusti 2021
VÄLKOMNA!

FRÅGOR OCH INFORMATION
Har du frågor kring arrangemanget eller
behöver mer information så är du välkommen att kontakta oss på Sweboat:
Sweboat - Båtbranschens Riksförbund
Hammarby allé 91
120 63 Stockholm
Tel 08-449 55 90
info@sweboat.se
sweboat.se

Jens Sjöblom, projektledare
e-post: js@sweboat.se
073–67 150 67

