
2021. szeptember 3-5. 

Balatonkenese 
Kenese Marina-Port
TALÁLKOZZUNK A VÍZEN!



A BALATON BOAT SHOW MAGYAR-
ORSZÁG LEGNAGYOBB VÍZEN ÉS 
VÍZPARTON RENDEZETT HAJÓKIÁL-
LÍTÁSA. 

Az esemény szeptember elején, a hajóeladások 
leginkább kedvező időpontjában kerül megrendezésre 
Balatonkenesén, csupán egy órányi autóútra Buda-
pesttől.

Évről évre egyre több vízen és parton kiállított hajóval, 
széles körű kínálattal várjuk a látogatókat, itt megtalál-
ható minden, ami a hajózással, vízisportokkal kapcso-
latos! Itt a legnagyobb nemzetközi márkák mellett a 
hazai gyártók legjobbjai is jelen lesznek, sok sikeres 
üzletet kötnek és értékes szakmai kapcsolatokra 
tesznek szert a Balaton Boat Show-n.

Ez egy kivételes esemény, ahol mindenkinek, aki a 
hajózás iránt érdeklődik vagy ebben az iparágban 
dolgozik, ott a helye!



BALATON

KIKÖTŐ U.

KIKÖTŐ U.

2021-BEN MEGÚJULT TERÜLETI KONCEPCIÓVAL 
2021-ben megújítjuk a kiállítás elhelyezkedésének területi koncepcióját annak érdekében, hogy a megnövekedett 
kiállítási igényekre válaszolva megnövelt területen, új funkciók létrehozásával mind a látogatók, mind a kiállítók 
számára kellemesebb és kényelmesebb miliőt hozhassunk létre.

KENESE MARINA PORT KIKÖTŐ
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HOTEL 
MARINA-PORT

BALATONKENESE

JELMAGYARÁZAT

1 BEJÁRAT / KIJÁRAT

2 LAKÓAUTÓK

3 VIZEN KIÁLLÍTOTT HAJÓKHOZ
TAROZÓ SZÁRAZFÖLDI TERÜLET

4 BOATSOW SZÍNPAD

5 GYEREKSZIGET

6 BOATSHOW BEACH BAR

7
HAJÓK A PARTON, RUHÁZAT
HAJÓZÁSI KIEGÉSZÍTŐK

BMW LEIER AUTO
YACHTING LOUNGE

HAJÓK

BOATSHOW PIHENŐ NAPOZÓÁGYAK

NÁDAS GRILL

MOSDÓK



Megújult kiállítói információs felület: 

saját jelszavas kiállítói fiók, online 

rendelésfeladás, saját kiküldhető 

tiszteletjegy

40
hajó

50
hajó

60
hajó

A kiállítók és a bemutatott hajók száma 2015 óta dinami-

kusan növekszik: 2020-ban már több mint 80 kiállító és 

vízen bemutatott hajó várta a látogatókat

Egyre bővülő elektromos hajó és 

vízisport-eszköz kínálat

Hat év alatt megduplázódott a kiállított hajók és a 

kiállítók száma

80+
hajó



SUP, szörf, kite, egyéb 
vízi sporteszközök 

Vitorláshajók, dinghyk, 
daysailerek, yachtok

Motoros, elektromos hajók, 
csónakok

Oktatás, tanfolyamok, 
charter, kikötői 
szolgáltatások

Ruházat, ékszerek, 
kiegészítők 

Hajómotorok, hajózási 
felszerelések, műszerek, 

karbantartás

ITT MINDEN A HAJÓZÁSRÓL SZÓL
A BALATON BOAT SHOW KÍNÁLATÁBAN HELYET KAP MINDEN, AMI A HAJÓZÁSHOZ ÉS VÍZI

 SPORTOKHOZ KAPCSOLÓDIK



ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK A MINŐSÉG, 
A FEJLŐDÉS ÉS A KÖZÖSSÉG IRÁNT

MINŐSÉG
A Kenese Marina-Port kikötő 

exkluzív környezetében 

otthon érzi magát mindenki, 

akinek szívügye a víz és a 

hajózás

KÖZÖSSÉG
Évről évre bővítjük a hajózás 

iránt érdeklődő látogatói 

kört, segítjük kiállítóinkat, 

hogy legújabb modelljeiket 

méltó környezetben 

mutathassák be és sikeres 

üzleteket kössenek. 

ÜZLET
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.



Kenese Marina Port
8174 Balatonkenese, Kikötő utca 2-4.

Böröcz Berta

PARTNEREK

ELÉRHETŐSÉGEK
balatonboatshow.hu

balatonboatshow

kiallitas@yacht.hu
+36-30-374-5625

Rápolthy Edit 
rapolthye@yacht.hu 
+36-30-456-88-39


