hanseboot 2017
at a glance.
Informacje o
hanseboot 2016

Termin targów
28 paź. – 5 list. 2017

Zakres tematyczny
jachty i łodzie żaglowe, stocznie,
stowarzyszenia klas żeglarskich

Godziny otwarcia targów
pon.-pt. 12.00 – 20.00
sob.- niedz.10.00 –18.00

520

wystawców

jachty i łodzie motorowe,
pontony

Bilet popołudniowy
dzień roboczy w godz. 17.00-20.00
€ 3.50 za osobę

450

wyposażenie i akcesoria

łodzi

surfing i kitesurfing
deski, kanu, kajaki

BOATFIT
centrum remontowe z pokazami
BOATFIT Arena, stocznia remontowa
odwiedzających
wraz z workshopami

68,000

art maritim
BOATFIT z areną i
stocznią remontową

B2B morning
Czas na organizację spotkań i eventów
przed godzinami otwarcia targów

Centrum budowy łodzi

Live action atrakcje
dla miłośników sportów wodnych
40 metrowy zbiornik wodny
beach lounge
nowości producentów

Wstęp do żeglarstwa
czartery jachtów, szkoły żeglarskie
turystyka wodna,
centrum planowania podróży

Profil odwiedzających

91
procent
80

procent

57

procent

Komentarze zwiedzających

osoby aktywnie
uprawiające sporty
wodne

€ 5,088 netto
net
dochody
ochody gospodarstwa
domowego

żeglarze i
motorowodniacy

średnio 4.7 godzin
spędzonych
pędzonych na targach

właściciele łodzi

72

jest zadowolonych z
nowych godzin otwarcia

63

ma zamiar ponownie
odwiedzić targi

49

dokonało zakupów/zamówień
lub je zaplanowało

procent

procent

procent

Komentarze wystawców

62

procent

89

procent

42

procent

Nasze usługi dla Państwa

ma zamiar ponownie
wziąć udział w targach

Zdobądź rabat za wcześniejsze zgłoszenie!
do 31 marca 2017

pozyskało nowych klientów

Zredukuj koszty udziału!
Program bonusowy dla wystawców łodzi pozwala
obniżyć koszty udziału w targach.

dwie trzecie nowych wystawców
było bardzo zadowolonych z udziału

Ułatwienia dla wystawców!
Zamów pakiet stage package: przywieź swoją łódź,
a my przygotujemy resztę.

nowych wystawców oczekuje
wysokich zysków po targach

„Przeżyliśmy niesamowitą edycję
hanseboot i udało nam się
dokonać dużych sprzedaży.“
Stephan Boden,
Bente 24 small cruiser project

Dlaczego Hamburg?
Hamburg
86% odwiedzających uważa Hamburg za atrakcyjne miejsce.
Jako drugie co do wielkości miasto Niemiec w pobliżu Morza
Północnego i Bałtyckiego oraz gospodarz regularnych wydarzeń
dla miłośników sportów wodnych, miasto hanzeatyckie ofertuje
idealną
ną, centralną lokalizację na Północy Niemiec.

„Klienci decydowali się na zakupy
głównie w godzinach
wieczornych. To pokazuje raz
jeszcze, że zmiana godzin
otwarcia była dobrą decyzją .
Liczymy na duże przychody po
targach. “
Richard Gründl, Gründl-Bootsimport GmbH & Co. KG

Kontakt w sprawie
targów
Krzysztof Karaś
Tel: 22- 620 71 98
karas@eurotargi.com

Aneta Kuźmińska
Tel: 22-620 72 98
kuzminska@eurotargi.com

Hamburg Messe und Congress GmbH
Messeplatz 1, 20357 Hamburg/Germany
Phone +49 40 3569-0
hanseboot@hamburg-messe.de
hanseboot.com

