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Påminnelse: Pressinbjudan till Båtmässan
2020
Nu startar båtsäsongen i Skandinavien! Den 1 februari klockan 10.00 öppnar
Båtmässan 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Media bjuds in till en
pressvisning fredagen den 31 januari med möjlighet att smygtitta på
Båtmässan.
Nästan 300 företag och organisationer finns på plats för att träffa mässans
besökare och ca 400 båtar av alla slag kommer finnas i Svenska Mässans
hallar – bland annat en 40 fot lång katamaran. För första gången arrangeras
även SM i fiskehistorier. Dessutom en heldag med fokus på våra hav och
besök av Världsnaturfondens ordförande Axel Wenblad.

Pressprogram fredag 31 januari:
kl. 09.00 Pressrummet öppnar (plan 2)
kl. 10.00 Pressträff Båtmässan 2020, scenen vid entré 2
kl. 11.00 Båtmässan 2020 öppnar för branschen
kl. 12.00 Presslunch i Volvo Pentas monter i B-hallen, föranmälan till
asa@morepr.se
Under eftermiddagen blir det fler pressvisningar, vi återkommer med
information om detta så snart tidpunkter mm är klara.
Pressackreditering görs här »
Presskort hämtas ut i Press Centre, plan 2, eller i informationsdisken i
huvudentrén när Press Centre inte är öppet.
Premiärtätt 2020!
Årets upplaga av Båtmässan bjuder på ca 40 världs- eller
Skandinavienpremiärer. Direkt från världspremiären på mässan i Düsseldorf
kommer två heta nyheter från Windy Boats, 37 Shamal och 32 Grand Zonda
som visas upp för första gången i Skandinavien. Från Norge kommer två
världspremiärer i form av Nordkapp Gran Coupe905 och Hydrolift X-27 SUV.
Lägg därtill nyheter från bland annat Nimbus, Uttern, Finnmaster och Nord
Star. Alla nyheter är tydligt utmärkta på mässgolvet med speciellt framtagna
skyltar.
Årets Båtmässa innehåller massor av aktiviteter för stora och små:
- Prova-på-pool på 275 m2- testa allt från kajaker till gummibåtar och SUPbrädor
- Dykpoolen- comeback på mässan! Gör ditt provdyk med hjälp av erfarna
instruktörer.
- Klassiska båtar- för alla som älskar träbåtar och tändkulemotorns ljud.
- Sportfiske och Fish Camp - nytt sportfiskeområde på plan 2 med utställare
och tävlingar.
- Seglarhänget- här finns jollar och klassförbund uppe på plan 2.
- Skattjakten- följ med på skattjakt och vinn fina priser från Båtmässans
utställare.
- Restaurang Beach Club- huvudservering med strandtema.
Scenprogrammet bjuder dagligen på spännande föredrag med kända och
okända profiler. Allt från galna fiskehistorier med Claes ”Svartzonker”

Claesson och dykningsäventyr med Annelie Pompe, till otroliga
seglingsberättelser från bland annat Emma Ringqvist som blev utsedd till
årets äventyrare 2018 efter sina bedrifter. Givetvis tar vi också pulsen inför
årets stora sporthändelse, Olympiska Spelen i Tokyo där Sverige har flera
medaljchanser i segling.
Läs mer om Båtmässans scenprogram här »
Dagarna har följande teman:
Lördag 1 feb – Segling som sport, med spaningar inför årets höjdpunkter.
Söndag 2 feb – Sportfiske med nya inslaget, SM i fiskehistoria.
Måndag 3 feb – Segling som avkoppling med Svenska Kryssarklubben.
Tisdag 4 feb – Häng med på häftiga kajakäventyr!
Onsdag 5 feb – Miljöfokus. Världsnaturfondens ordförande Axel Wenblad
gästar.
Torsdag 6 feb – Segling på exotiska breddgrader.
Fredag 7 feb – Klassiska båtar och Bohuslän i fokus.
Lördag 8 feb – Tema dykning med bland annat Annelie Pompe.
Söndag 9 feb – Ungdomssegling i fokus. Hur får vi fler unga att intressera sig
för båtliv.
Välkommen till Båtmässan i Göteborg!

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade
mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan
Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa
och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till
mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende
stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja
näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i
turistekonomiska effekter. Läs mer på www.svenskamassan.se
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