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Pressinbjudan till Båtmässan 2017
Nu startar båtsäsongen i Skandinavien! Den 4 februari kl. 10.00 öppnar
Båtmässan som speglar livet på och vid vatten. Redan fredagen den 3 februari
har bransch, press och specialinbjudna möjlighet att smygtitta på Båtmässan.

Välkommen till Båtmässan 2017 - 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.
På Båtmässan finns premiärer i mängder
Fler och fler företag väljer att lansera sina nyheter på Båtmässan, 2017 blir
inget undantag. Massor av både världs- och Skandinavienpremiärer och en av

historiens största båtar, en 17 meter lång More 55 kommer visas i C-hallen.
Och en hel del andra premiärer - skyltar visar om det är en världs- eller
Skandinavienpremiär.
Årets Båtmässa innehåller massor av aktiviteter för stora och små:
- Jätteakvarium - fullt med svensk fisk för alla sportfiskeintresserade.
- Prova-på pool på 275 m2 - testa allt från kajaker till gummibåtar och SUPbrädor.
- Surfsimulatorn - där besökare, oavsett ålder, kan förbereda sig för
sommaren vågor.
- Segelbåtsbassängen - där besökare kan tävla mot varandra i matchracing
med radiostyrda båtar.
- Veteranbåtshallen - för alla som älskar träbåtar och tändkulemotorns ljud.
- Skattjakten - hitta piratens hemliga skattmärken på mässan.
Kabyssduellen
För att premiera trevlig och hälsosam mat på sjön så arrangerar Båtmässan
tillsammans med Navigare Yachting i år Kabyssduellen. Det är en
recepttävling där det vinnande receptet kommer att tillagas, med personlig
touch, av två kända kockar på en scen under Båtmässan söndagen den 5
februari. Receptet som skall tillagas på mässan utses av en kock samt en
representant från Båtmässan och Navigare Yachting. Matlagningen kommer
att ske i två riktiga båtkök på Båtmässan och juryn kommer att bestå av en
stjärnkock, en journalist, en representant från Navigare Yachting och
Båtmässan, en hemlig jurymedlem samt receptförfattaren själv.
Första pris är en veckas segling på en av Navigare Yachtings båtar i
Medelhavet under 2017
Scenprogrammet
bjuder dagligen på spännande föredrag med kända och okända profiler. Allt
från jorden-runt seglare som Dee Caffari, sportfiskespecialisterna, Sven
Yrvind och extremfiskaren Markus Lundgren, Martin Falklind med seglare
som siktar mot kommande OS, m fl. Men det blir också spännande föredrag
om seglingsresor till Kanarieöarnas övärld eller till Västindien. Lyssna också
på vad Vänern och Skottlands kust har att erbjuda. Och mycket mer.
Mer information och exakta tider presenteras löpande här
Dagarna har följande teman:
Lördag 4 feb - Segling
Söndag 5 feb - Segling
Måndag 6 feb – Mångfald

Tisdag 7 feb - Jollesegling
Onsdag 8 feb - Shorthandsegling
Torsdag 9 feb – Hur tar vi fler medaljer i Tokyo?
Fredag 10 feb – Sven Yrvind på scen
Lördag 11 feb - Sportfiske
Söndag 12 feb - Sjösäkerhet
Moderator för scenprogrammet är Anna-Karin S. Öjerskog, professionell
moderator och världsmästare i segling som gillar allt med båtliv - tävling,
äventyr, upplevelse, teknik och prylar.
Pressprogram fredag 3 februari:
kl. 09.00 Press Centre, plan 2 öppnar för ackreditering
kl. 10.00 Pressinformation Båtmässan 2016, scenen i D-hallen
kl. 11.00 Båtmässan 2017 öppnar för branschen.
kl. 12.00 Presslunch i Volvo Pentas monter i B-hallen, föranmälan till
press@svenskamassan.se
Under eftermiddagen kommer det att vara fler pressvisningar, vi återkommer
med information om detta så snart tidpunkter mm är klara.
Pressackreditering görs till press@svenskamassan.se
Press Centre är öppet:
Fredag 3/2 kl 09.00-19.00, lördag-söndag 4-5/2 kl 10.00-18.00
Under perioden måndag-söndag 6-12 februari hanteras ackrediteringar i
informationsdisken i huvudentrén. Övrig presservice finns i mässans
Servicecenter (Hamnkontoret).
Välkommen till Båtmässan i Göteborg!
Båtmässan är Västsveriges största mötesplats för båtmänniskor. Här träffas
branschens experter. På plats finns ca 300 utställare som ger dig hjälp med
ditt nästa båtköp, tips om underhåll och service samt visar mängder av prylar
som gör ditt båtliv bättre.
LÄS MER OM BÅTMÄSSAN
För frågor kontakta:

Bengt Wallin, affärsansvarig Båtmässan, tfn 031-708 80 91.
E-post: bengt.wallin@svenskamassan.se

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas
största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg.
Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats
genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar
framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning.
Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska
Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar
koncernen drygt 2,6 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till
Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se
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