Sosnowiec, 29 listopada 2011 r.

Motorówki, łodzie, jachty na Targach BOAT EXPO w Sosnowcu
Zima to najlepszy czas na przygotowania do sezonu żeglarskiego i motorowodnego. Poznanie nowinek
sprzętowych przed nowym sezonem, wybór miejsca na żeglowanie, spotkanie z branżą, dobrze
rozpocząd na Targach Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych BOAT EXPO w Sosnowcu. Wydarzenie
trwające od 17 do 19 lutego 2012, będzie gratką dla wszystkich, którzy chcą rozwijad swoją pasję.
Inicjatywa organizacji Targów BOAT EXPO powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku
południowej Polski. To właśnie w tym regionie notuje się największą ilośd milionerów i żeglarzy, którzy w
dużej mierze pasjonują się sportami wodnymi. Śląsk natomiast jest idealnym miejscem na tego rodzaju
targi, gdyż to największa aglomeracja w Europie Środkowo Wschodniej, gwarantująca liczną grupę
odbiorców. Podczas Targów przedstawiciele instytucji działających w branży będą mieli możliwośd
zaprezentowania
swojej
oferty
oraz
nawiązania
nowych
kontaktów
handlowych.
Współtworzącymi targi BOAT EXPO będą producenci, importerzy i dystrybutorzy jachtów żaglowych i
motorowych, skuterów wodnych, pojazdów do transportu sprzętu wodnego, sprzętu sportowego i
rekreacyjnego, systemów nawigacji, odzieży turystycznej i sportowej. Swoją ofertę zaprezentują
również firmy usługowe i czarterowe, biura podróży, przewoźnicy, banki, firmy leasingowe, firmy
ubezpieczeniowe oraz wydawnictwa branżowe.
Targi, jak i wydarzenia im towarzyszące nie tylko pomogą w poszukiwaniu nowych ciekawych zagadnieo
związanych ze sportami wodnymi, ale przede wszystkim pomogą zintegrowad środowisko oraz
umożliwią nawiązanie interesujących kontaktów biznesowych.
BOAT EXPO odwiedzą głównie pasjonaci sportów wodnych i rekreacji na wodzie; właściciele łodzi,
jachtów; organizatorzy rejsów czarterowych; właściciele i administratorzy marin śródlądowych oraz
morskich; funkcjonariusze WOPR, policji wodnej, straży pożarnej; studenci i pracownicy AWF;
pracownicy ośrodków sportowych i rekreacyjnych; nurkowie, ruftingowcy, surferzy, kitesurferzy…
Warto wspomnied, że Targi otrzymały wsparcie ze strony Polskiego Związku Żeglarskiego, Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego,
Polskiego Związku Kajakowego, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Centrum Turystyki
Wodnej PTTK.
Szczegóły na temat Wydarzenia oraz pełen zakres tematyczny wraz z kontaktem i formularzami
zgłoszeniowymi na Targi znaleźd można na stronie www.boatexpo.pl. BOAT EXPO odbędą się
równolegle z 5. Międzynarodowymi targami Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTOUREX.

