Fyn til SøS

Flydende bådmesse i Svendborg
9. og 10. juni 2012

Kontakt
Fyn til Søs
Maritimt Center Danmark

TEGNESTUEN1.DK

Havnepladsen 2, 5700 Svendborg
Tlf. 6375 9490
maritimtcenter@udviklingfyn.dk
www.fyntilsoes.dk

GRATIS
ADGANG
Udstilling
i vand
og på land
Foruden bådene i vandet byder messen på et

færre isspisere
- flere ægte bådfolk

stort udstillingsareal på land, der bugner af
båd- og fiskeudstyr, kajakker, motorer,

Bådmessen Fyn til Søs ligger helt ideelt i Svendborg, der altid har

navigationsudstyr, sejlertøj,

tiltrukket folk med interesse for det maritime. En af bådforhand-

redningsudstyr, sejl

lerne, der solgte to både på messen i 2011, beskrev det således:

og meget mere.

“Alle, jeg talt med, var enten vokset op med båd, havde selv
haft båd eller påtænkte at købe en båd”.

Praktiske oplysninger
Hvor og hvornår?

Aktiviteter

Svendborg Havn i weekenden den 9. og 10. juni 2012

Modelbådssejlads på land og sejlads med matchrace-

kl. 10 til 16. Udstillere kan klargøre og køre både ind på

både, optimistjoller og veteranskibe i havneområdet.

området fra fredag morgen.

Indhegning
Lave priser

Udstillingen vil være indhegnet og der vil om aftenen

Udstillere betaler et markedsføringsbidrag på 3500 kr.

og natten være vagt på området. Deltagerne sørger

Derudover koster en bådplads i vandet 750 kr. uanset

selv for at de udstillede både/genstande er forsikrede.

størrelse.
Kvadratmeterprisen på kajen er 60 kr. og 150 kr. i teltene.

Parkering

Brugte både koster 750 kr. uanset om de udstilles på

I nærheden af udstillingsområdet vil der være gratis

Motor- og sejlbåde
i deres rette element

land eller i vandet.

udstiller- og gæsteparkering.

Fyn til Søs afholdes på Svendborg Havn, hvor det er muligt at ud-

Markedsføring

Et detaljeret program, kort over udstillingsarealet, bil-

stille op til 150 både i vandet, og de mange motor- og sejlbåde,

Der annonceres i alle relevante regionale og lands-

leder fra tidligere år øvrige informationer findes på

der ligger og vugger langs kajen og broerne, giver de besøgende

dækkende print/online medier. Endvidere markedsføres

www.fyntilsoes.dk

det bedst mulige grundlag for at bedømme bådene inden et køb.

Fyn til Søs i de nordtyske havnebyer.

Der er gratis adgang for alle besøgende på bådmessen.

Læs mere

Tilmelding
Ring til Maritimt Center Danmark på 6223 3024 eller

NYE OG BRUGTE BÅDE
I år bliver det mere synligt, at det foruden nye sejl- og motorbåde er muligt at købe brugte kommissionsbåde på
messen. Et særligt område på land og i vandet er reserveret til disse både, og vi vil i vores markedsføring af messen
gøre opmærksom på, at private efter aftale kan sælge deres brugte både gennem en af forhandlerne på messen.

send en mail til maritimtcenter@udviklingfyn.dk

Tilbyd
udvalgte
kunder
en demosejlads 

Bådpladserne og arealerne på land tildeles efter “først
til mølle” princippet, og tilmelding er bindende.

