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Allt för sjön är den ledande och största båt- och sjölivsmässan med 
Sveriges mest expansiva region som upptagningsområde. Bara i Stock-
holm har hälften av invånarna ännu inte varit i skärgården.
Många gillar närhet till vattnet, den marina stilen men behöver inspiration 
och expertis till sina köp.

Därför gör vi allt för att attrahera, inspirera och sprida kunskap för att 
locka både den befintliga och den nya generationen till Allt för sjön.
Med en bransch som nu går bättre ser vi det som en stor och stimuler-
ande uppgift att fortsätta utvecklingen tillsammans med er.

Varmt välkommen som utställare!

allt för sjön startar igång 
2017 års båtsäsong!

marknadsplats och 
mötesplats med stora ”m”
Allt för sjön besöktes förra gången av 84 132 personer. Allt från befintliga 
båtägare till nybörjare, ungdomar och barn.  Hit går man tillsammans med 
vänner men också för att träffa experter, lära sig mer och självklart också 
köpa saker inför säsongen. Båt som prylar!

”därför” ska du ställa ut 
på allt för sjön!
• Fler unga och familjer

• 12 000 ca förstagångsbesökare 

• Som söker inspiration, trender, produkter men också för att forma drömmar

• Ökat antal kvinnor till 30 % andel

• 18 000 ca besökare äger ingen båt

• 26 000 ca besökare skulle vilja byta båt

• 55 000 ca är besökare tillsammans med familj eller kompis

• 77% går bara på Allt för sjön som enda båtmässa under året



Vad planeras på allt för sjön 2017?
• Aktiviteter med teman under veckodagarna
• Mer segling
• Mer fiske 
• Mer forum och öppna scener för inspiration och kunskap
• Stor bassäng med både utställaraktiviteter, uppvisningar och pröva på.
• Fler aktiviteter för ungdomar
• Flera mat-och dryckställen med variation för alla smaker

marknadsföring - reklam - media och pr
Som utställare drar du nytta av ett omfattande marknadsföringspaket som vi rullar 
ut för att locka rätt besökare. Det innehåller bland annat Rörlig media (TV/ internet), 
utomhusaffisher, printannonser, radio, digitala produktioner och banners, nyhetsbrev 
med information och erbjudanden, intensiv närvaro i sociala media och en intensiv 
pressbearbetning före och under mässan. Allt för sjön attraherar också årligen ca 400 
ackrediterade journalister. 

allt för sjön 
besökaren
Tillsammans med mässundersökningsföretaget FairLink 
analyserar vi våra besökare noggrant. På så vis kan vi utveckla 
mässan till att bli ännu bättre för er som utställare och skräd-
darsy marknadsföring och media för att locka fler och rätt 
besökare! 
En besökare tillhör oftast ett huvudsegment och kan sedan ha 
inslag av ett annat. Exempelvis en ”båtklubbare” som gillar den 
”marina stilen”.  Vilka målgrupper vänder du dig till?
Utöver dessa huvudsegment av besökare finns det förstås de 
som ännu inte upptäckt båtlivet. De är nog så viktiga för att 
skapa återväxt och intresse för skärgård , sjöliv och båtar.

NyttjareN
Båten är främst ett transport-
medel för att ta sig ut på sjön.
Transport, sol/bad och fiske.

BåtkluBBareN
Båten i fokus och som hobby.

Den traditionelle som semestrar 
och gärna bor på sin båt.

mariNa stileN
Gillar båtlivet men äger kanske 

ingen egen båt. Det viktigaste är 
det marina, färgerna och 

detaljerna.

status
Vill ha båt och tillbehör med 

starka varumärken. Betalar extra 
för att äga det “rätta” och vara 

en del av det.



fredrik lager  Projektsäljare, Tel 08-749 41 66, fredrik.lager@stockholmsmassan.se

kerstin rapaport  Projektsäljare, 08-749 41 49, kerstin.rapaport@stockholmsmassan.se

lilly-anne berg  Projektkoordinator, Tel 08-749 44 24, lilly-anne.berg@ stockholmsmassan.se

malin troberg  Bitr Projektledare, Tel 08-749 43 09, malin.troberg@stockholmsmassan.se

hanse thorslund  Projektchef, Tel 08-749 43 85, hanse.thorslund@stockholmsmassan.se

boka nu!
Skicka din anmälan till: Stockholmsmässan, Allt för sjön, 125 80 Stockholm

Eller maila oss på boat@stockholmsmassan.se
För mer info gå in på vår hemsida

www.alltforsjon.se

båtar och annat skrymmande 870 kr/kvm
För båtutställare ingår: stöttor, lyft, tvätt, in- och uttransport. 
Dessa tekniska tjänster måste förbeställas.

övrigt – produkter & tjänster 1 325 kr/kvm
I denna monterhyra ingår gods- och tomemballagehantering.
Godshantering måste förbeställas. (OBS! Ej direktförsäljning)

övrigt – direktförsäljning (c-hallen) 1 525 kr/kvm
I denna monterhyra ingår gods- och tomemballagehantering.
Godshantering måste förbeställas. Minsta bokningsbara yta: 8 kvm.

grundavgift 3 700 kr per utställare
I grundavgiften ingår anmälningsavgift, försäkring samt ett eluttag 10A.
Betalas mot faktura och avdrages ej på monterpriset. 
Återbetalas endast om monterplats ej kan erbjudas. 
OBS! Placering av eluttag måste anges. 

Samtliga priser är exklusive moms.

nYtt i år! digital monter 895 kr per utställare
Egna kampanjer, nyheter, erbjudanden samt aktiviteter i din monter. 
Dina aktiviteter/ program syns tillsammans med All för sjöns program 
på hemsida och mobil.
Kontaktuppgifter, bilder, filmer, pressreleaser samt länkar till ditt företag.
Betalas till Stockholmsmässan mot faktura vid anmälan. 

rabatter/boka tidigt 30 juni
Monterytor som beställs före 30 juni 2016 och betalas enligt gällande 
betalningsvillkor krediteras med 5 % i samband med mässan. 
Sweboatmedlemmar får 1 500 kr återbetalda om gällande betalnings-
villkor uppfylls.

Volymrabatter
Enskilda utställare med montrar över 200 kvm får följande volymrabatter:
Från 201-300 kvm rabatt 75 kr/kvm
Från 301-400 kvm rabatt 100 kr/kvm
Från 401- >    kvm rabatt 150 kr/kvm

priser & fakta

kontakt

Boka tidigt rabatt senast 30 juni


