2021

utgåva mars

Välkommen!

3–5 september

Sveriges största flytande båtmässa för motor- och segelbåtar med
• Nya båtar • Begagnade båtar • Tillbehör • Tjänster •

utgåva mars
Efter ett år utan Allt på sjön är nu vår flytande båtmässa tillbaka.
2019 besöktes mässan av över 25 000 personer och fler än 275
båtar i alla storlekar visades upp tillsammans med båttillbehör från
över 85 landutställare.
Allt på Sjön har sedan starten fått mycket bra betyg och vitsord
av både utställare och besökare.
Allt på Sjöns utställare ger mässan betyget 4,2 av 5 möjliga.
Nära 50 procent anser att mässan har blivit mer intressant att
ställa ut på än tidigare.

VÄLKOMMEN!

Vi hälsar utställare av motor- och segelbåtar samt marina tillbehör och tjänster välkomna att boka
plats längs bryggorna respektive 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.
• Hög kvalitet och intresse bland besökarna
• Professionellt arrangemang
• Hög service för utställare
• 25% rabatt för medlemmar i Sweboat
• Av båtbranschen - för båtlivet!

COVID-19

Vi kommer naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer kring Covid-19 och vi återkommer löpande med ny information.
T.ex. kan antal besökare behöva regleras
och öppettider kan komma att ändras.

NÄR

Mässan håller öppet den 3-5 september 2021
kl 10-18 fredag och lördag samt kl 10-16 söndag

VAR

I Gustavsbergs Hamn, ca 20 minuter nordost om
Stockholm City.

ANMÄLAN

Anmälan görs på den för respektive produkt
bifogade anmälningsblanketten. Där ﬁnns även
priser och villkor. Underskriven blankett skickas
per e-post eller post.
OBS! Sista dag för anmälan är den 30 april.
Vi återkommer snarast möjligt efter 30 april med
bekräftelse om och var plats kan erbjudas.
Vi har ensamt rätt att planera mässområdet vad
gäller placering av båtar och landmontrar vilket
innebär att utställarnas platser kan varieras från
år till år.

Gustavsberg är nära och enkelt för många i Storstockholm att ta sig till, ett stort och bra upptagningsområde för båtintresserade besökare.
Bussar avgår kontinuerligt från Slussen.
I anslutning till mässområdet finns ett utbud av
butiker och outlets inom glas och porslin.

All utställarinformation skickas per e-post.
I början på juni skickar vi ut den första utställarinformationen samt fakturan för deltagandet.

AVBOKNINGAR

Avbokningar kan ske fram till den 15 juni utan
kostnad, därefter får man betala fullt pris för
bokad plats, om vi inte har någon på kö som kan
ta platsen istället. Precis som anmälan så ska
eventuell avbokning ske skriftligen via mail.
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MARKNADSFÖRING

Allt på Sjön i Gustavsberg marknadsförs brett
i bland annat riks- och lokalpress, båtmagasin,
radioreklam, på webben och i sociala medier.
Komplett mediaplan skickas på begäran.

MATSERVERING FÖR UTSTÄLLARE

Runt om och på mässområdet finns det restauranger, caféer för både utställare och besökare.

LOGI

PROVKÖRNINGSDAG

Dagen efter mässan slutat, den 6 september,
finns det möjlighet för båtutställare att ligga
kvar vid bryggorna och på egen hand arrangera
prov-körningar och provseglingar för presumtiva
kunder och journalister. Detta ingår i utställaravgiften men kräver förhandsbokning

ALLT PÅ SJÖN PÅ NÄTET

Allmän information om evenemanget, uppdatering om pandemiläget, utställar förteckning,
vägbeskrivning och pressinformation kommer att
finnas på svenska och engelska på Allt på Sjöns
hemsida: www.alltpasjon.se.
Allt på Sjön finns även på Facebook;
@alltpasjon, www.facebook.com/alltpasjon och
Instagram; #alltpasjon. Följ och gilla oss gärna
där!

Närmaste hotell är Blå Blom. En förteckning ﬁnns
på hemsidan under ﬂiken ”För utställare” på
alltpasjon.se.

UTSTÄLLARMIDDAG

Under fredagen håller vi vår traditionella och
populära utställarmiddag. Det är begränsat antal
platser och förhandsanmälan krävs därför.
Vi följer naturligtvis myndigheternas riktlinjer.

3–5 september 2021
VÄLKOMNA!

FRÅGOR OCH INFORMATION
Har du frågor kring arrangemanget eller
behöver mer information så är du välkommen att kontakta oss på Sweboat:
Sweboat - Båtbranschens Riksförbund
Hammarby allé 91
120 63 Stockholm
Tel 08-449 55 90
info@sweboat.se
sweboat.se

Jens Sjöblom, projektledare
e-post: js@sweboat.se
073–67 150 67

