Sveriges viktigaste mötesplats för båt- och båtlivsintresserade
med närmare 400 utställare och 80 000 besökare.

Välkommen till
årets båtmässa
1–10 mars
2019

Därför ska du ställa ut
på Allt för sjön
På båtmässan Allt för sjön möts motorbåtsägare,
seglare, s kärgårdsentusiaster och de som älskar
den marina livsstilen. Under tio dagar genomförs
allt från små till stora affärer, det utbyts erfarenheter
och kontakter knyts. Allt för sjön är den självklara
mötesplatsen för hela b
 ranschen.

• Träffa Sveriges
köpstarkaste kunder
som har fokus på
båt och tillbehör
• Rabatterade biljettpriser
till dig och dina kunder
• Marknadsföring på
webben, sociala medier,
dagspress, magasin
och utomhusreklam
• Maximera synligheten
genom utbyte av
marknadsföringskanaler

”Vi ställde ut med segelbåten
Jeanneau Sun O
 dyssey 440
och en hel del affärer g
 jordes
i samband med mässan. Många
nya kontakter s kapades och
generellt upplevde vi en köpstark
publik, både på båtförsäljningsoch uthyrningssidan.”
Sofia Schumacher, Marketing Manger
Navigare Yachting

•
•
•
•

Fortsatt satsning på segling
Tydligare områdesindelning
Vässade roliga barnaktiviteter
Spännande föreläsningar

Våra besökare 2018*

78%
72%
78%
73%

av våra besökare kommer
från köpstarka Mälardalen
av besökarna har båten som
hobby och fritidsintresse
av våra besökare går inte
på andra båtmässor
av besökarna gav Allt för sjön
betyget bra eller mycket bra

Våra besökare kommer till
mässan för att
• Se den senaste båtnyheterna
• Prova på roliga aktiviteter
• Inspireras på seglingsavdelningen
• Köpa prylar till båten och båtlivet
• Titta på Classic Boat Show
• Få tips på båtcharter i och utanför Sverige
*källa – Fair link besökarundersökning

• 40 m lång bassäng i egen
aktivitetshall
• Wakeboard, SUP, kajak mm
• Uppvisningar och prova-på

Fotografer: Gustav Kaiser, Lasse Eklöf, Elise Florman

Allt för
sjön 2019

Monterpriser
Båtar och annat skrymmande 895 kr/kvm
För båtutställare ingår: stöttor, lyft, tvätt, in- och ut
transport. Dessa tekniska tjänster måste förbeställas.
Produkter & tjänster 1 395 kr/kvm
I denna monterhyra ingår gods- och tomemballagehantering. Godshantering måste förbeställas.
OBS! Ej direktförsäljning.
Direktförsäljning 1 595 kr/kvm
I denna monterhyra ingår gods- och tomemballagehantering. Godshantering måste förbeställas. Minsta
bokningsbara yta: 8 kvm.
Grundavgift 3 900 kr per utställare
I grundavgiften ingår anmälningsavgift, försäkring
samt ett eluttag 10A.
Digital monter – en ökad möjlighet att synas
Visa upp ditt varumärke med egna kampanjer, nyheter,
erbjudanden och program för aktiviteter. Fyll på med
kontaktuppgifter, bilder, filmer, pressreleaser samt
länkar. Allt syns tillsammans med Allt för sjöns egna
program på hemsidan och i appen. Vår Digitala monter
kostar 895 kr.
Digitala skyltar för maximal uppmärksamhet
Vi erbjuder effektfulla och moderna exponeringsytor
på våra nya digitala skyltar. Med rörligt och animerat
material kan du sprida ditt budskap från pendeltåg och
parkering till huvudentrén och vidare in i mässhallarna.
Kontakta oss för offert.

Kontakt
Hanna Åkerström, Sales Manager
hanna.akerstrom@stockholmsmassan.se
08-749 41 85
Kerstin Rapaport, Key Account Manager
kerstin.rapaport@stockholmsmassan.se
08-749 41 49
Fredrik Lager, Sales Manager
fredrik.lager@stockholmsmassan.se
08-749 41 66

Catarina Oscarsson, Projektledare
catarina.oscarsson@stockholmsmassan.se
08-749 43 66
Malin Troberg Lindén, Projektledare
malin.troberglinden@stockholmsmassan.se
08-749 43 09
Jessica Lundvall, Eventadministratör
jessica.lundvall@stockholmsmassan.se
08-749 42 31
Hanse Thorslund, Projektchef
hanse.thorslund@stockholmsmassan.se
08-749 43 85
www.alltforsjon.se

