400 utställare
70 000 besökare
kliver ombord
Välkommen till Båtmässan
– den viktigaste mötesplatsen för sjöfolket.

Det finns många
anledningar att ställa
ut på Allt för sjön.
På båtmässan Allt för sjön möter du motorbåtsfantasterna
och seglar- och skärgårdsentusiasterna. Här hittar du även
de utan båt som har förälskat sig i det marina livet. Under
tio dagar äger stora såväl som små affärer rum. Det snackas
båtar, motorer, segel, inredning, naturhamnar, vind och
vågor. Här börjar drömmen om nästa båtsäsong.
– Kliv ombord du också och visa upp dina flaggskepp!
• 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

Boka monter

Vi skapar ett lyckat
besök för besökarna.
Besökarna kommer för att:
• Se de senaste båtnyheterna
• Prova på roliga aktiviteter
• Köpa motorbåt och segelbåt
• Köpa prylar till båten och båtlivet
• Titta på Classic Boat Show
• Få tips på båtcharter i och utanför Sverige
• Förverkliga sina drömmar

• 40 m lång bassäng i egen
aktivitetshall
• Jollesegling, minimotorbåt,
SUP och kajak mm
• Uppvisningar och prova-på
• Modellbåtssegling
• Stora seminariescenen

En utställare förtjänar
att ha det bra.
Därför fixar vi för dig.
Som utställare är du viktig för oss. Därför vill vi så
klart göra det så smidigt som möjligt för dig att
delta i Sveriges särklass självklara mötesplats för hela
båtbranschen. Det här fixar vi för dig, så du kan fixa
med annat.
• Fortsatt satsning på segling
• Tydligare områdesindelning
• Vässade roliga barnaktiviteter
• Spännande föreläsningar
• Färdiga monterpaket för att möta
just dina behov
• Våra montrar är miljömärkta
och hållbara

Boka monter

Fakta och statistik.
Våra besökare 2019*

78%

av våra besökare kommer från
köpstarka Mälardalen

72%

av besökarna har båten som hobby
och fritidsintresse

78%

av våra besökare går inte på andra
båtmässor

73%

av besökarna gav Allt för sjön
betyget bra eller mycket bra
*Källa: Fair Link-besökarundersökning.

Segling

Syns du så
finns du.
Det finns många sätt att förstärka
din närvaro på mässan. Varför inte ta
chansen att visa upp dina produkter
på någon av våra scener eller arbeta
med crosspromotion för att höja ditt
deltagande ännu mer.
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Mediasatsning
och PR i samband
med eventet.

Partner

Sommaren kommer
på en fredag!
Med sportlovet avklarat och skidorna på hyllan är det äntligen dags
för sommar. Kom och snacka båtar, motorer, tillbehör, vind och vågor.
Först med branschen och sedan kvällsöppet endast för inbjudna.

6 MARS

PREMIÄRFREDAG
12.00–16.00 (branschen)
16.00–21.00 (inbjudna)

Givetvis boostar vi mässan i olika kanaler för att
skapa trafik till din monter. Gör det du också!

7–15 mars

Här blir det sommar

Allt för din monter.
Här hittar du allt om montrar och priser.

Monterhyra

(alla tekniska tjänster måste förbokas)
Båtar och skrymmande 965 kr/kvm
I priset ingår in- och uttag, lyft, stöttor,
godshantering, tomemballagehantering
samt tvättning av båt.
Tillbehör 1 395 kr/kvm
I priset ingår godshantering och
tomemballagehantering.
Direktförsäljning 1 595 kr/kvm
I priset ingår godshantering och
tomemballagehantering.

Digistart 5 395 kr
Anmälningsavgift, företagsprofil online,
utställningsförsäkring och eluttag.

Övrigt
Hörnmonterexponering 3 500 kr
Samutställaravgift 5 095 kr
Miljöavgift för hållbar avfallshantering:
Monter 1–15kvm
95 kr/monter
Monter 16–49kvm 295 kr/monter
Monter > 50kvm 995 kr/monter

5% rabatt på

bokning innan 31/5

(krediteras retroaktivt)

Har du frågor?
– Vi har svar!
Vill du boka en monter eller har du
frågor om hur du ställer ut?
sales.alltforsjon@stockholmsmassan.se
08-749 42 94
Hanse Thorslund, Projektchef
hanse.thorslund@stockholmsmassan.se
08-749 43 85
www.alltforsjon.se

