M ES SE C , fred eri cia

D E N M A R K

26.-28. februar &
5.-7. marts 2021

KURSEN ER SAT
Messe c, 7000 fredericia
Danmarks eneste indendørs bådudstilling tiltrækker båd- og vandsportsinteresserede fra
hele landet. Showet er det perfekte vindue for
den samlede bådbranche, når det gælder eksponering overfor og dialog med et stort antal
entusiastiske besøgende – i alt 30.880 af slagsen
på udstillingen i 2019.
I 2021 er det igen sidste weekend i februar og
første weekend i marts, at MESSE C, Fredericia
danner rammen om BOAT SHOW.

tider på den 29. udstilling i rækken, der får et
klart budskab med to gange fredag, lørdag og
søndag med ens tider.
Vi glæder os til, sammen med Danboat, at
byde velkommen til hele Danmarks sejlerpublikum – lige i hjertet af Danmark – hvoraf 85%
kan nå udstillingen på under to timers køretid.
Med invitation til det nordtyske publikum og
showets optagelse i IFBSO er der også fortsat en
international vinkel på BOAT SHOW DENMARK.

Vi har også lyttet til udstillernes ønsker til åbnings-
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CENTRUM FOR BÅDFOLKET
Fredericia har gennem mange år været centrum for
den indendørs bådudstilling i Danmark.
Samarbejdet med Danboat - en del af Skib & Båd sikrer en bred og dækkende event med branchens
førende aktører, hvilket er de besøgendes garanti
for en seværdig udstilling.

TILFREDSE UDSTILLERE…
Opbakningen fra loyale og trofaste udstillere er stor
til BOAT SHOW. Næsten 92% af udstillerne giver topkarakterer til MESSE C som arrangør og udtrykker
ligeledes tilfredshed med udstillingens markedsføring. INGEN af de adspurgte udstillere fra 2019 har
takket nej til at deltage igen på BOAT SHOW 2021.

… OG GLADE BESØGENDE
Bådene – såvel motor som sejl – er i fokus sammen med alt det nye udstyr, men BOAT SHOW
har også blikket rettet mod vandsport, fiskeri og
ungdom - børn GRATIS adgang!
Det er et mix som publikum godt kan lide, og
størstedelen af de besøgende brugte 4-6 timer
eller mere på udstillingen sidst. De besøgende
på BOAT SHOW er også en trofast skare, men
faktisk var næsten 25% af gæsterne på BOAT
SHOW 2019 nye, førstegangsbesøgende på
bådudstillingen.

SPÆNDENDE AKTIVITETER
BOAT SHOW vil igen i 2021 byde på en række
spændende indslag fra den centrale scene
på udstillingen, ligesom vandaktiviteter i det
300 m2 store demo-bassin er blandt publikumsmagneterne. Begge faciliteter tilbydes udstillerne uden beregning som en ekstra eksponerings-/aktivitetsmulighed.

PRISER 2021
Bådpladser
Ekskl. bro og ind-/udkørsel af båd(-e)
(egen bro kræver certificering eller byggetilladelse)

Bådlængde
under 9 m

1. båd.........................................................................................kr. 19.900,00
2. båd.........................................................................................kr. 13.200,00
3. båd - og efterfølgende både.............................................kr. 9.900,00

Bådlængde
over 9 m
kr. 22.000,00
kr. 14.900,00
kr. 11.600,00

Bådpladser incl. certificeret broopbygning med op til 10 m2 platform
Broopbygning fra MESSE C og ind-/udkørsel af båd(-e)

1. båd.........................................................................................kr. 27.600,00
2. båd.........................................................................................kr. 18.500,00
3. båd - og efterfølgende både.............................................kr. 15.200,00
Bådstande
(Uden opbygning og min. 36 m2)

36 - 89 m2...................................................................................kr. 745,00 pr. m2
Fra 90 m2....................................................................................kr. 695,00 pr. m2
Fra 180 m2 .................................................................................kr. 645,00 pr. m2
Tilbehørsstande
(Stand omfatter standvægge og skiltefrise og min. 9 m2)

9 - 35 m2.....................................................................................kr. 1.145,00 pr. m2
Fra 36 m2....................................................................................kr. 1.045,00 pr. m2
Tilbehørsstande uden opbygning
(min. 54 m2)

54 - 89 m2...................................................................................kr.
Fra 90 m2....................................................................................kr.

830,00 pr. m2
775,00 pr. m2

Tilmeldingsgebyr
Obligatorisk tilmeldingsgebyr pr. udstiller..............................kr. 3.975,00

kr. 29.800,00
kr. 20.300,00
kr. 16.900,00

TILMELDING
Antal bådpladser:

bådplads ekskl. bro og ind-/udkørsel

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

Bådtype og størrelse (L. x B.):
1.

2.

3.

4.

5.

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

Antal åbne sider:

1 åben side

2 åbne sider

3 åbne sider

4 åbne sider

Specielle ønsker:

Vi ønsker at udstille følgende produkter:

Importør

Forhandler

Producent

Detailhandler

Medlem af Danboat

Firma:
Adresse:
Postnummer:

By:

Kontaktperson:
CVR:

Telefon:

Email:
www:
Dato:

Underskrift:

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

WWW.BOATSHOW.DK
HVEM KAN UDSTILLE?

ÅBNINGSTIDER

• 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

Fredag den 26. feb. 2021
Lørdag den 27. feb. 2021
Søndag den 28. feb. 2021

kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-17.00

Fredag den 5. marts 2021
Lørdag den 6. marts 2021
Søndag den 7. marts 2021

kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-17.00

PRISER OG TILMELDING
Se side 4 & 5

ARRANGØR
MESSE C i samarbejde med
DANBOAT – en del af SKIB & BÅD.
Se mere på www.boatshow.dk

MESSE C • Vestre Ringvej 101 • DK-7000 Fredericia • +4575922566

