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danMarks eneste indendørs bådudstilling



I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets 
spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når 
købere og sælgere mødes på BOAT SHOW i MESSE C på årets en-
este indendørs bådudstilling.

På rette kurs
Børn

gratis
adgang

BOAT SHOW 2017 skaber stor synlighed 
for bådbranchen og blandt det store 
og entusiastiske publikum. I 2015 blev 
udstillingen besøgt af 29.579 bådinte-
resserede gæster. 

På samme måde som fyrtårnet sikrer 
MESSE C, at signalet kommer langt om-
kring. En effektiv markedsføring i trykte 
medier, på TV og online/sociale medi-
er betyder, at ingen vil være i tvivl om, 
hvor og hvornår årets bådbegivenhed 
finder sted. 

Programmet fra scenen vil lokke med 
kendte navne og spændende tema-
er, ligesom der også vil være tænkt på 
ungdommen. For at tiltrække den yng-
re generation vil der, for børn og unge 
op til 14 år, være GRATIS adgang på 
udstillingen.

GRATIS er det også for udstillerne at 
invitere kunder til BOAT SHOW torsdag 
den 2. marts, hvortil der kan rekvireres 
adgangskort uden beregning.

BådBranchens fyrtårn

Når dørene slås op til den 27. bådud-
stilling i Fredericia, er det igen tid til at 
mødes omkring alle de spændende 
bådnyheder og alt det nyeste inden-
for bådudstyr og tilbehør.

Placeringen i Danmark C betyder, at 
det er nemt at komme frem, hvaden-
ten man er udbyder eller potentiel 
køber - for mere end 85% af Dan-
marks befolkning er køretiden under 
2 timer, og det samme gælder for 
det nordtyske publikum. Og parke-
ring er naturligvis GRATIS for alle! 

Der er både national og internatio-
nal opbakning til BOAT SHOW 2017. 
Således arrangeres udstillingen i sam-
arbejde med Danboat - Søsportens 
Brancheforening - som sikrer, at bran-
chens førende aktører er repræsen-
teret. Showet er desuden optaget 
som ”Gold Member” af IFBSO - In-
ternational Federation of Boat Show 
Organizers - som sikrer international 
kvalitet og visning i den fælles inter-
nationale udstillingskalender.

velkommen til danmarks eneste indendørs Bådudstilling



HAL A  - Motorbåde, sejlbåde, udstyr og tilbehør
HAL C  - Vandsport og demobassin
HAL D  - Mindre både, udstyr og tilbehør
HAL E  - Klubber, organisationer, aktiviteter og scene

E

A

D

C

K



navigationen er ligetil
26. gang i danMark C
Fredericia BOAT SHOW 2015 er den 26. udstilling i ræk-
ken, og gennem årene er showet ved Lillebælt - lige i 
hjertet af Danmark - blevet en institution for både det 
danske og nordtyske publikum.

Der er max. 2 timers køretid for mere end  85% af Dan-
marks befolkning til MESSE C – og parkering er GRATIS 
for alle! ses vi?

           MESSE C  -  Vestre Ringvej 101 -  DK-7000 Fredericia  -  Tlf.: +45 75922566  -  messec@messec.dk  -  www.messec.dk

åBningstider
Fredag den 24. februar         kl. 12.00-18.00         
Lørdag den 25. februar         kl. 10.00-17.00         
Søndag den 26. februar        kl. 10.00-17.00 

Torsdag den 2. marts             kl. 12.00-18.00
Fredag den 3. marts              kl. 12.00-18.00
Lørdag den 4. marts              kl. 10.00-17.00
Søndag den 5. marts             kl. 10.00-17.00       
             

Parkering
Gratis

entrÉ
Voksne kr. 100,00 (prisen er gældende ved køb af billetter online i forsalg)
Voksne kr. 115,00 ved køb i indgangen
Børn op til 14 år gratis

arrangør
MESSE C i samarbejde med Danboat – Søsportens Brancheforening
Se meget mere på www.boatshow.dk 


