
22. - 24. FEB. &  28. FEB. - 3. MAR. 2019

MESSE C • VESTRE RINGVEJ 101 • DK-7000 FREDERICIA • MESSEC@MESSEC.DK

WWW.BOATSHOW.DK



HØJERE SKUMSPRØJT FOR 
VANDMÆND, HAVFRUER, 

LANDKRABBER, SØSTJERNER 
OG ALLE DE ANDRE….



Lars og letmatroserne

Sidste weekend i februar og første 
weekend i marts 2019 danner MESSE 
C, Fredericia igen rammen om BOAT 
SHOW – Danmarks eneste indendørs 
bådudstilling.

Udstillingen er den 28. i rækken, og 
BOAT SHOW er derfor blevet en ”insti-
tution” blandt leverandørerne i båd-
branchen og de mange bådinter-
esserede, der hvert andet år sætter 

kurs mod BOAT SHOW – lige i hjertet af 
Danmark.

Vi glæder os til, sammen med Dan-
boat, at byde velkommen til hele 
Sejler-Danmark, hvoraf 85% kan 
nå BOAT SHOW på under to timers  
køretid. Med invitation til det nordtyske 
publikum og showets optagelse i IFBSO 
er der også en international vinkel på 
udstillingen.

KURSEN ER SAT MOD 
MESSE C I FREDERICIA



STOR 
SYNLIGHED
SEJLERNE KOMMER 
Med 31.553 entusiastiske besøgende på 
udstillingen i 2017, skaber BOAT SHOW 
stor synlighed for bådbranchen. 

STOR TILFREDSHED
Tilfredsheden blandt udstillerne på BOAT 
SHOW er stor – således gav over 80% af 
udstillerne topkarakterer til udstillingens 
markedsføring i såvel de trykte medier 
som på TV og online/sociale medier.

INGEN af de adspurgte udstillere har 
takket nej til at deltage igen på BOAT 
SHOW 2019, hvor omdrejningspunktet 
naturligvis vil være alt inden for både 
og udstyr. Fokus vil desuden være på 
ungdom (børn GRATIS adgang), vand-
sport og trollingfiskeri.

SPÆNDENDE AKTIVITETER 
BOAT SHOW-scenen med en række 
spændende indslag vil sammen med 
vandaktiviteter i det 300 m2 store de-
mo-bassin være publikumsmagneter.



STOR 
SYNLIGHED

HVEM KAN UDSTILLE? 
Sejlbåde 

Motorsejlere

Motorbåde 

Gummibåde

Joller

Kano/Kajakker

Jetski/-både

Bådmæglere 

Surfing og vandski

Sejl, mast og rig

Trailere

Motorer

Bådudstyr og tilbehør 

Reparation og opbevaring 

Trolling og fiskeudstyr

Dykning

Beklædning og fodtøj

Forsikring og finansiering 

Charter, sejlerferie og krydstogt

Marinaer

Kurser 

Magasiner

Klubber, foreninger og 

information mv. - samt andre 

med relation til den maritime 

branche

DANMARKS 
ENESTE INDENDØRS 

BÅDUDSTILLING



Bådpladser 
Ekskl. bro og ind-/udkørsel af båd(-e) 
(egen bro kræver certificering eller byggetilladelse)

1. båd...........................................................................................kr. 19.100,00  kr. 21.200,00
2. båd...........................................................................................kr. 12.700,00  kr. 14.300,00
3. båd - og efterfølgende både...............................................kr.   9.500,00  kr. 11.100,00

Bådpladser incl. certificeret broopbygning  
Broopbygning fra MESSE C og ind-/udkørsel af båd(-e)

1. båd.........................................................................................kr. 26.500,00         kr. 28.600,00
2. båd.........................................................................................kr. 17.800,00         kr. 19.500,00
3. båd - og efterfølgende både.............................................kr. 14.600,00         kr. 16.200,00

Bådstand 
(Uden opbygning og min. 36 m2)

36 - 89 m2........................................................................................................kr.   715,00 pr. m2 
Fra 90 m2.........................................................................................................kr.   665,00 pr. m2 
Fra 180 m2 ......................................................................................................kr.   615,00 pr. m2 

Tilbehørsstande 
(Stand omfatter standvægge og skiltefrise og min. 9 m2)

9 - 35 m2.........................................................................................................kr. 1.095,00 pr. m2 
Fra 36 m2........................................................................................................kr.    995,00 pr. m2 

Tilbehørsstande uden opbygning 
(min. 54 m2) 

54 - 89 m2.......................................................................................................kr.    795,00 pr. m2 
Fra 90 m2........................................................................................................kr.    745,00 pr. m2 

Bådlængde 
under 9 m

Bådlængde 
over 9 m

PRISER 2019



BETALINGSBETINGELSER 
Priserne er gældende for den 
enkelte fabrikant/importør el-
ler forhandler, dvs. at flere fir-
maer ikke kan slå sig sammen 
for at opnå reducerede priser. 
Evt. medudstiller(-e) på stan-
den kræver godkendelse af 
BOAT SHOW’s arrangør samt 
betaling af tilmeldingsgebyr 
pr. udstiller. 

Standpriserne er inkl. daglig 
støvsugning af gulvarealet. 
Alle priser er ekskl. moms. 

Standlejen forfalder til betaling 
med 50% den 1. december 2018 
og 50% den 15. januar 2019. 

TILMELDINGSGEBYR 
Obligatorisk tilmeldingsgebyr 
pr. udstiller er kr. 3.850,00.

Gebyret betales ved kon-
traktens returnering og inklu-
derer gratis adgangskort til 
torsdag den 28. februar, ra-
batkort til alle dage, persona-
le- og udstiller-parkeringskort,              
optagelse i udstillerkataloget 
og messens app samt link fra 
www.boatshow.dk.

ADGANGSKORT 
Til invitation af kunder/gæ-
ster torsdag den 28. februar 
kan udstillere rekvirere GRA-
TIS adgangskort.

Til øvrige dage kan udstillere 
rekvirere adgangskort til spe-
cialpris kr. 52,- excl. moms. 

Fakturering sker efter udstil-
lingen og der afregnes kun for 
benyttede adgangskort.

RABATKORT
Rabatkort kan rekvireres af ud-
stillerne uden beregning.

Rabatkort giver kr. 20,00 i rabat 
på entréen. 

ER DU KLAR TIL AT 
LÆGGE TIL KAJ?



Voksne:
Forsalg/online kr. 110,-
Indgangen kr. 125,-

Børn til og med 14 år:
Gratis 

Partoutkort: 
kr. 170,-

Grupper á min. 10 pers.: 
kr. 90,- pr. stk.

Torsdag: (d. 28/2) 
Gratis med udstillerinvitation 

Fredag: (d.1/3 kl. 16.00-20.00) 
Fyraftenstilbud med halv pris 
på entréen

Rabatkort: (gratis for udstillere) 
kr. 20,- i rabat på entréen

Adgangskort: 
Kan rekvireres af udstillere for 
kr. 52,- + moms = kr. 65,-

ÅBNINGSTIDER
Fredag  d. 22/2  kl. 12.00-18.00 
Lørdag  d. 23/2 kl. 10.00-17.00
Søndag  d. 24/2  kl. 10.00-17.00

Torsdag d. 28/2 kl. 12.00-18.00 
Fredag  d. 1/3  kl. 12.00-20.00 
Lørdag  d. 2/3  kl. 10.00-17.00
Søndag  d. 3/3 kl. 10.00-17.00

ENTRÉ

P-PLADSER
Parkér gratis på en af vores 
3.500 parkeringspladser

ARRANGØR 
MESSE C i samarbejde med  
Danboat  – en del af SKIB & BÅD.

Se mere på boatshow.dk



Firma:

Adresse:

Postnummer: By:

Kontaktperson:

CVR: Telefon:

Email:

www:

Dato: Underskrift:

Specielle ønsker: 

Bådtype og størrelse (L. x B.):

Antal bådpladser:

 Importør              Forhandler              Producent             Detailhandler            Medlem af Danboat 
 

Vi ønsker at udstille følgende produkter: 

Antal åbne sider:      1 åben side       2 åbne sider       3 åbne sider       4 åbne sider

1.

3.

5.

2.

4.

6.

  Bådstand uden opbygning (min. 36 m2)                      _____________ x _____________ m = ___________ m2

  Tilbehørsstand uden opbygning (min. 54 m2) _____________ x _____________ m = ___________ m2

  Tilbehørsstand med opbygning (min. 9 m2)  _____________ x _____________ m = ___________ m2

    bådplads ekskl. bro og ind-/udkørsel                    bådplads inkl. bro fra MESSE C og ind-/udkørsel

TILMELDING SKEMAET MAILES ELLER SENDES TIL
MESSE C . Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia . ls@messec.dk


