2022. szeptember 2-4.

Balatonkenese
Kenese Marina-Port
TALÁLKOZZUNK A VÍZEN!

A BALATON BOAT SHOW

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB VÍZEN ÉS
VÍZPARTON RENDEZETT HAJÓKIÁLLÍTÁSA.
Több mint 25 éve, szeptember elején, a Balaton partján kerül megrendezésre hazánk egyetlen vízparti
hajókiálítása. Csupán egy órányi autóútra Budapesttől,
a Balaton egyik legexkluzívabb kikötőjében a Kenese
Marina-Portban várjuk a hazai hajós piac szereplőit.
Évről évre egyre több vízen és parton kiállított vitorlás,
elektromos és motoros hajóval, a teljes hajós és vízisport szektort lefedő kiállítói körrel várjuk a
látogatókat!
A kínálat jellege és a helyszín biztosítja partnereink
számára, hogy színvonalas környezetben, kifejezetten
hajózás és vízisportok iránt érdeklődő látogatókkal
találkozzanak az esemény 3 napja során.
Ez egy kivételes esemény, ahol mindenkinek, aki a
hajózás iránt érdeklődik vagy ebben az iparágban
dolgozik, ott a helye!

2022-ben megújítottuk a kiállítás elhelyezkedésének területi koncepcióját annak érdekében, hogy a megnövekedett kiállítási igényekre válaszolva megnövelt területen, új, kényelmes pihenőterületek, beach bár és gyermekjátszó
terület bevonásával mind a látogatók, mind a kiállítók számára kellemesebb és kényelmesebb miliőt hozhassunk létre.
Fontos számunkra, hogy a sikeres bemutatkozási lehetőség mellett mind kiállítóink, mind látogatóink élvezhessék a
Kenese Marina-Port és Hotel teljes területének szolgáltatásait és hangulatát.
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KENESE MARINA-PORT KIKÖTŐ

MOSDÓK

Több mint duplájára nőtt a kiállított hajók és a kiállítók
száma
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hajó

A kiállítók és a bemutatott hajók száma 2015 óta dinamikusan növekszik: 2021-ben már több, mint 80 kiállító és
közel 100 vízen és szárazföldön bemutatott hajó várta
a látogatókat.
A hagyományosan jelen lévő
vitorlások mellett évről évre
bővül a motoros és elektromos
hajó, valamint vízisport-eszköz
kínálat.
Megújult kiállítói információs
felület: saját jelszavas kiállítói
fiók,

online

rendelésfeladás,

tiszteletjegy ügyfelek számára a
pénteki napra.

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

Vitorláshajók, dinghyk,
daysailerek, yachtok

Motoros, elektromos hajók,
csónakok

SUP, szörf, kite, egyéb
vízi sporteszközök

Ruházat, ékszerek,
kiegészítők

Hajómotorok, hajózási
felszerelések, műszerek,
karbantartás

Oktatás, tanfolyamok,
charter, kikötői
szolgáltatások

ÚJDONSÁG 2022-BEN!

EXKLUZÍV VIP EST KIÁLLÍTÓINK
SZÁMÁRA
2022. szeptember 2-án, pénteken hagyományteremtő
szándékkal elindítjuk a kiállítói VIP estünket, melynek
célja, hogy mind kiállítóinkkal, mind partnereink saját
kiemelt ügyfeleikkel egy kellemes hangulatú estét
tölthessenek együtt eseményünkön.
Lehetőséget biztosítunk partnereink számára a
kiállítás zárása után is a területen fogadni külön
meghívóval érkező VIP vendégeiket, akik természetesen már a kiállítás zárása előtt beléphetnek
meghívójukkal ingyenesen.
Kiállítóink saját standjukon láthatják vendégül
kiemelt ügyfeleiket, mi pedig megkoronázzuk az
estet egy kellemes koccintással egybekötött Tóth
Vera Quartet koncerttel, melyet a tervek szerint
20:30-kor kezdünk. Belépőjegyek, standvendéglátás,
vacsoralehetőségek kapcsán a későbbiekben jelentkezünk még részletekkel.

ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK A MINŐSÉG,
A FEJLŐDÉS ÉS A KÖZÖSSÉG IRÁNT

MINŐSÉG

ÜZLET

KÖZÖSSÉG

A Kenese Marina-Port kikötő

A Balaton Boat Show egy találkozási

Évről évre bővítjük a hajózás iránt

exkluzív környezetében otthon

pont, ahol a hajósok osztoznak közös

érdeklődő látogatói kört, segítjük

érzi magát mindenki, akinek

élményeiken, egy helyen megtalálják

kiállítóinkat, hogy legújabb

szívügye a víz és a hajózás

az ország hajós kínálatának legjobbait

modelljeiket méltó környezetben

és garantáltan választ kapnak hajózás-

mutathassák be és sikeres üzlete-

sal kapcsolatos kérdéseikre.

ket kössenek.

KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTELI DÍJAK
Kiállítói és marketing szolgáltatási díj

45 000 Ft+Áfa

Szárazföldi kiállítói terület (minimálisan 10 m 2 )

15 000 Ft+Áfa

Vízen kiállított hajó 25’-ig

210 000 Ft+Áfa

Vízen kiállított hajó 26’-29’-ig

250 000 Ft+Áfa

Vízen kiállított hajó 30’-34’-ig

310 000 Ft+Áfa

Vízen kiállított hajó 35’-39’-ig

370 000 Ft+Áfa

Vízen kiállított hajó 40’-44’-ig

440 000 Ft+Áfa

Vízen kiállított hajó 45’+

490 000 Ft+Áfa

Vízen kiállított katamarán

Méret alapján számított dupla hajóhely díj

ELŐJELENTEKEZÉSI KEDVEZMÉNY 2022. MÁJUS 31-IG: 15%
Részletes részvételi feltételekért kérjük keresse fel weboldalunkat:
www.balatonboatshow.hu/kiallitoiinformaciok
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balatonboatshow.hu
balatonboatshow
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Kenese Marina-Port
8174 Balatonkenese, Kikötő utca 2-4.

