TALÁLKOZZUNK
A VÍZEN!

AHOL JELEN VAN A
MAGYAR HAJÓS PIAC
SZÍNE-JAVA
A Balaton Boat Show Magyarország legnagyobb vízi hajókiállítása a
kiemelt hajóeladási időszakban, szeptember elején nyitja meg kapuit
Balatonkenesén, csupán egy órányi autóútra Budapesttől.
A 2015-ben új lendületet vett rendezvény azóta minden évben
tovább növeszik: évről évre egyre több vízen és parton kiállított hajó,
széles körű kínálat, amiben megtalálható minden, ami a hajózással,
vízisportokkal kapcsolatos és izgalmas programok várják a több ezer
látogatót. A legnagyobb nemzetközi márkák mellett a hazai gyártók
legjobbjai is jelen vannak, sok sikeres üzletet kötnek és értékes
szakmai kapcsolatokra tesznek szert a Balaton Boat Show-n.
Kivételes esemény, ahol mindenkinek ott a helye, aki a hajózás iránt
érdeklődik vagy ebben az iparágban dolgozik!

MINDENKI ITT VAN,
AKI SZÁMÍT
Öt év alatt megdupláztuk a
kiállított hajók számát
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Egyre bővülő elektromos hajó
és vízisport-eszköz kínálat

hajó

ITT MINDEN A HAJÓZÁSRÓL SZÓL
A BALATON BOAT SHOW KÍNÁLATÁBAN HELYET KAP MINDEN,
AMI A HAJÓZÁSHOZ ÉS VÍZI SPORTOKHOZ KAPCSOLÓDIK
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vitorláshajók
dinghyk
daysailerek
yachtok

• motor
• elektromos hajók
• csónakok

• szörf
• kite
• vízi sporteszközök

• parti és technikai
ruházat
• ékszerek
• kiegészítők

• felszerelések
• műszerek
• karbantartás
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oktatás
tanfolyamok
charter
kikötői szolgáltatások

ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK A MINŐSÉG,
A FEJLŐDÉS ÉS A KÖZÖSSÉG IRÁNT

MINŐSÉG

ÜZLET

KÖZÖSSÉG

A Kenese MarinaPortban otthon érzi magát
mindenki, akinek szívügye
a víz és a hajózás.

A Balaton Boat Show egy
találkozási pont, ahol a
hajósok osztoznak közös
élményeiken, egy helyen
megtalálják az ország hajós
kínálatának legjobbait és
garantáltan választ kapnak
hajózással kapcsolatos
kérdéseikre.

Évről évre bővítjük a
hajózás iránt érdeklődő
látogatói kört, segítjük
kiállítóinkat, hogy legújabb
modelljeiket méltó
környezetben mutathassák
be és sikeres üzleteket
kössenek.

PARTNEREK:

MÉDIA:

• Aqua Magazin
• Vitorlázás Magazin
• Veszprémi Napló
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Porthole.hu
We Love Balaton
Travelo
VEOL

• Trend FM
• Magyar Tenger

• MTV

ELÉRHETŐSÉG:
www.balatonboatshow.hu
www.facebook.com/balatonboatshow
Rápolthy Edit
rapolthye@yacht.hu
+36 30 456 8839
Böröcz Berta
kiallitas@yacht.hu
+36 30 374 5625
Kenese Marina Port
8174 Balatonkenese
Kikötő utca 2-4.
Telefon-fax: +36 88 481 453

