Pressemelding 15.1.2020

Leangbukta og Princess inntar B-hallen på Sjøen for Alle 18. - 22. mars
Over 300 båter og hundrevis av utstyrsnyheter fordelt på 5 haller fyller messesenteret
under Sjøen for Alle. Båter fra Nimbus, Marex, Bavaria, Greenline, Saga Boats, XOBoats og Rhea og Princess blir noen av blikkfangene i B-hallen.
Tommel opp for samarbeid med Leangbukta
Per Sårheim, prosjektleder for Sjøen for Alle, ser frem til at syv importører fra Leangbukta
Maritime Senter tar med seg 7 båtmodeller til Norges største båtmesse på Lillestrøm.

-

Flere av båtene har Norgespremiere, blant annet Nimbus T8 som har en startpris på
995.000,-. 60-årsjubilanten Saga Boats har med seg den nye modellen Saga 385, mens
Marex 375 Cruiser er en hardtop båt spekket med tekniske finesser. Er du på utkikk etter
en herlig familiebåt, er Bavarias bestselgermodell S33 H også på plass.

Princess stiller ut V40 og F45
Princess er et av storbåtmerkene som har solgt mest i Norge gjennom tidene. De stiller ut
modellene Princess V40 som ble lansert i 2019, og en flunkende ny Princess F45. Princess
er godt representert i Norge med importører på Østlandet og Vestlandet. Sårheim sier:

-

I 2020 er ekstra mange båtmerker representert i B-hallen, og det tyder på bevegelse og
optimisme i storbåtsegmentet. Situasjonen speiler heldigvis det gode trykket vi merker
fra utstillere i de øvrige hallene.

Presseakkreditering til Sjøen for Alle 18. - 22. mars 2020
Registrer deg her: https://min.sjoenforalle.no/buy-ticket?voucher=presse
Velkommen til VIP-åpning den 17. mars 2020
Sjøen for Alle er et årlig arrangement på Norges Varemesse i Lillestrøm. Vi inviterer pressen
til førpremieren den 17. mars fra kl. 18.00 – 21.30.
Sted: Norges Varemesse, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm
NB: Messen åpnes offisielt for publikum den 18. mars kl. 11.00.
I 2020 har Sjøen for Alle over 250 utstillere, over 300 båter og hundrevis av utstyrsnyheter
fordelt på 5 haller og 33 000 m2.
For program, utstillerliste, bilder, nyhetsartikler og PMs, følg med på www.sjoenforalle.no
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Prosjektleder Per Sårheim
Tlf: +47 995 27 382
E-post: ps@messe.no
Leif Bergaas, daglig leder i Norboat AS
Tlf: +47 900 17 900.
E-post: bergaas@norboat.no

