
1 6 – 1 8  a u g  2 0 1 9

1 6 – 1 8  a u g  2 0 1 9

 
SÖDRA SVERIGES FÖRSTA 

FLYTANDE BÅTMÄSSA
16-18 augusti 2019

Vi hälsar dig som utställare varmt välkommen till 
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Välkommen!
Vi hälsar utställare av båtar samt marina tillbehör 

och tjänster välkomna längs med bryggorna och 

på land. Vädret kan vi så klart vare sig påverka eller 

garantera men det vi med säkerhet erbjuder är:

• Fritt inträde till mässområdet för besökarna.

• Fri parkering för utställare och besökare på

  anvisade platser.

• Gratis transport med Kolletåget från p-ytor  

 t/r i Vägga.

• Hög kvalitet och intresse bland besökarna.

• Professionellt arrangemang.

• Hög service för utställare.

Öppettider & placering 
Mässan håller öppet den 16-18 augusti,  

fredag-lördag kl 10-18 och söndag kl 10-16. 

Bryggorna ligger runt om i Väggahamnen och  

tälten kommer byggas upp längs med kajerna.  

Det kommer att placeras ut flytbryggor så man  

lätt kan ta sig över mellan kajsidorna. 

Vi ansvarar över mässområdet vad gäller  

placering av båtar och landmontrar vilket innebär 

att utställarnas platser kan varieras från år till år.

Snart ses vi! Här 
kommer lite praktisk

information till dig
som ställer ut.
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HEJ UTSTÄLLARE:



Marknadsföring
Karlshamn Boat Show marknadsförs i södra  

Sverige. Främst i sociala medier, på webben,  

utomhusreklam, PR och dagspress. 

Provkörningsdag
Dagen efter mässan, den 19 augusti, finns det

möjlighet för båtutställare att ligga kvar vid  

bryggorna och på egen hand arrangera prov- 

körningar för presumtiva kunder och journalister.

Detta ingår i utställaravgiften men kräver  

förhandsbokning.

www.karlshamnboatshow.se
Här hittar ni bland annat information om  

evenemanget, utställarförteckning, program,  

vägbeskrivningar och pressinformation på svenska 

och engelska. 

Följ oss i sociala medier
Karlshamn Boat Show finns även på:  

Facebook: facebook.com/karlshamnboatshow

Instagram #karlshamnboatshow

Följ och gilla oss gärna där!

Matservering för utställare
De finns möjlighet för både frukost, lunchservering 

och middag till alla utställare vid mässområdet.

Logi
En förteckning finns på hemsidan under

fliken ”För utställare” på karlshamnboatshow.se.

Frågor och mer information
Har du frågor kring arrangemanget eller behöver mer information så är du välkommen att kontakta oss 

på Karlshamn Boat Show: Pelle Svensson. Telefon: 0706-04 64 64. E-post: info@karlshamnboatshow.se



Varmt välkommen!
E-POST: INFO@KARLHAMNBOATSHOW.SE |  WWW.KARLSHAMNBOATSHOW.SE


