PUHDAS
ITÄMERI
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Ilmoittaudu
4.5. mennessä

www.uiva.ﬁ

a
v
i

Helsingin Uiva venenäyttely
y Lauttasaaressa
HSK:n kerhosatamassa
sa 16.–19.8.2018
18
Veneet – varusteet – tarvikkeet – palvelut
Suomen suurin ja tunnetuin alan ulkonäyt-

liikkuvia, kalastajia – myös rannikolta ja järvialueel-

Kalastajien kohtauspaikka

ei ole näin helppoa tuoda, joten Uivassa on ylivoi-

tely on veneilykesän huipputapahtuma, joka

ta.

Uivan uusi tuoteryhmä on erinomaisen vastaan-

maisesti laajin purjevenetarjonta Suomessa!

kokoaa veneilijät Helsingin Lauttasaareen
viihtymään ja tekemään kauppaa.

Veneiden ja tarvikkeiden tehokas
kauppapaikka

oton saanut kalastus. Veneiden ja tarvikkeiden

Uivassa purret ovat omassa elementissään.

lisäksi kalastajien kiinnostusta lisää monipuolinen

Mastot, purjeet ja köydet ovat paikoillaan, ostajat

ohjelmatarjonta. Näyttelyssä ovat viimeisimmät

voivat liikkua veneessä ja tuntea aidon ﬁiliksen,

Selkeä, vuonna 2017 perusteellisesti

Helsingin Uivassa on tehty aina paljon kauppaa

uutuudet ja houkuttelevimmat varusteet kalas-

joten Uivan laiturialue on paikka todellisille elämyk-

uudistettu näyttelyalue

ja Uusi Uiva tehostaa kaupankäyntiä entistäkin

tukseen. Älä jää pois pääkaupunkiseudun Uivasta

sille.

Koko näyttelyalue on viime vuoden tapaan viihtyi-

enemmän. Onhan Uiva parhaalla paikalla keskellä

kalastustapahtumasta!

sämpi, näyttävämpi ja käytännöllisempi. Näytte-

Suomen suurinta markkina-aluetta.
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Helppo ja kustannustehokas

lyalue tarjoaa vieraille selkeän kulkureitin, jonka

Veneet ovat esillä luonnollisessa ympäristös-

Purjehtijoiden paratiisi

Näytteilleasettajille Uiva on kustannustehokas ja

ansiosta kävijät pääsevät tutustumaan helposti

sään ja niihin pääsee tutustumaan aidossa tunnel-

Purjehduksesta kiinnostuneille Uiva on vuoden

sijainniltaan erinomainen tapahtuma, johon osallis-

kaikkien näytteilleasettajien tarjontaan.

massa. Veneilykesän jatkuessa kuluttajien on help-

tärkein tapahtuma ja purjeveneiden valmistajille

tuminen on helppoa. Yhdenmukaiset telttaosastot

Tehostetun kävijämarkkinoinnin ansiosta tuom-

po tehdä päätöksiä – olipa mielessä uusi vene,

ja kauppiaille ehdottomasti vuoden tärkein myyn-

tarjoavat tarvikkeiden esittelyyn ja myyntiin tehok-

me Uuteen Uivaan uusia veneilijöitä, saaristossa

moottori tai varustehankinta seuraavaksi kesäksi.

titapahtuma. Mihinkään muuhun näyttelyyn veneitä

kaan, tyylikkään ja joustavan tilaratkaisun.

Uivassa viihdytään ja tehdään
kauppaa

t ,FTLFMMÊ4VPNFOTVVSJOUBNBSLLJOBBMVFUUB
t /ÊZUUFMZWFOFJMMFZMJMBJUVSJQBJLLBBKBPNB
laituri kalastusveneille
t 4FMLFÊUOÊZUUFMZPTBTUPUNZÚTNBBMMB BMVTUB
asfaltoitu
t -BBEVLLBBUOÊZUUFMZUFMUBU KPJTTBLBUUP UBLBTFJnät ja suljettava etuosa. Kulmaosastoissa lisäksi
suljettava päätyseinä. Telttaosastoihin saatavissa edullisesti myös sivuseinät, lattia, otsalauta
ja kalusteet
t 3BWJOUPMBNBBJMNB KPTTBWJJIEZUÊÊOKBOBVUJUBBO
hyvästä ruoasta
t ,PFBKPKB LPVMVUVTUBKBPIKFMNBBZMFJTÚMMF
t *MNBJOFOLVMKFUVT-BVUUBTBBSFONFUSPBTFNBMUB
näyttelyyn ja takaisin

Flytande: upplevelser och affärer
Finlands största och kändaste branschutställning utgör sommarens höjdpunkt som samlar båtfolket till Drumsö i Helsingfors, för att trivas och göra affärer.
Helsingfors Flytande är Finlands största och mest uppskattade friluftsutställning i båtbranschen. Utställningen öppnar den 16:e augusti hos HSK på Drumsö, i den välkända havsnära omgivningen men totalt
förnyad senaste år. Hela utställningsområdet är nu trivsammare, stiligare och mera praktiskt. Det erbjuder
besökarna klara gångrutter som gör det enklare för dem att bekanta sig med alla utställares produkter.
Tack vare en effektiverad publikmarknadsföring lockar vi ﬂera båtfarare till Nya Flytande, skärgårdsfolk och
ﬁskare, från både kusttrakterna och insjöområden.
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En effektiv marknadsplats för båtar och tillbehör
Flytande lockar båtfarare att trivas och göra affärer, här samlas alla båtlivsintresserade för att bekanta sig
med branschens färskaste produkter och träffa de viktigaste aktörerna.
Helsingfors Flytande är en effektiv marknadsplats för båtar och tillbehör. Nya Flytande erbjuder utställarna en ypperlig försäljningsplats mitt i Finlands största marknadsområde. Segelbåtarna presenteras
riggade i sin naturliga omgivning, sortimentet är brett och kan besökas i sitt rätta element. Konsumenterna
har lätt att göra beslut då sommaren fortsätter – vare sig det gäller en ny båt, en motor eller anskaffning
av utrustning för nästa säsong. De enhetliga tältavdelningarna erbjuder en effektiv, snygg och ﬂexibel
omgivning för presentation och försäljning av utrustning.
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Fiskare och seglare
Fritidsﬁsket är en ny produktgrupp på Nya Flytande som har fått ett utmärkt mottagande. Utöver båtar och
utrustning lockar ett intressant programutbud ﬁskeintresserade till Drumsö. De färskaste nyheterna ﬁnns
på utställningen, missa inte huvudstadsregionens stora ﬁskeevenemang på Flytande!
För långfärdsseglarna är Flytande årets viktigaste evenemang, liksom också för segelbåtstillverkare
och –säljare. En kostnadseffektiv utställning i och med att det är lätt att hämta båtarna hit.
Anmäl dig fort, dock senast 4.5 på webbplatsen www.uiva.ﬁ, de bästa platserna reserveras först!

Moottoriveneet

Koeajot
Maa- ja telttaosastot

Purjeveneet
Jollat ja pienveneet

Kalastusveneet
Yhdyslaituri

Tärkeät päivämäärät:

Moottoriveneet

Ilmoittautumisaika päättyy 4.5.2018
Sijoittelu aloitetaan 7.5.2018
Paikanvahvistukset lähetetään kesäkuun
aikana
Paikanvuokra erääntyy 3.8.2018
Tilausten eräpäivä 3.8.2018 (henkilö- ja

Näyttelytilojen hinnat ja
alennukset

asiakaskortit, vuokrakalusteet, sähkö)
Osastojen rakentaminen alkaa 15.8.2018
Osastojen purkaminen alkaa näyttelyn sulkeuduttua 19.8.2018
Näyttely on avoinna yleisölle
to-pe klo 12-20 ja la-su klo 10-18
Näyttelypaikka: HSK – Helsingfors
Segelklubb ry, Vattuniemen puistotie 1,
00210 Helsinki
Näyttelyn järjestäjä:
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
www.ﬁnnboat.ﬁ

Tarviketeltat
A = 3,94 m
$ N
% N
# N

Tarviketeltoissa osasto
auki yhteen tai kahteen
suuntaan (pitkä seinä).

t:IEFOWFOFQBJLBOWVPLSBMBJUVSJTTBèN
t"MFOOVLTFUVTFBNNBTUBWFOFQBJLBTUBMBJUVSJTTB
WFOFo
WFOFo
WFOFo
KBTJUÊTFVSBBWBUWFOFFUo
t7FOFOSPPOBJOBTVVSJO OSPUPJTFLTJ
suurin jne.
t0TBTUPUOÊZUUFMZUFMUBTTBèN osasto,
osastojen syvyys 4 m ja leveys 3 m
t,VMNBQBJLBUOÊZUUFMZUFMUPJTTB èN
osasto
tNYN N OÊZUUFMZUFMUUBèLQM
t5FMUUBPTBTUPJIJOPOTBBUBWJMMBNZÚTNVPWJMBUUJBU
MJTÊIJOUBBOèNPTBTUP èN)

t.BBPTBTUPUQJFOWFOFJMMF USBJMFSFJMMFKBPNJMMFLJJOUFJMMFSBLFOUFJMMFèN (huom. omien teltojen
tuominen alueelle ei ole sallittua)
t3FLJTUFSÚJOUJNBLTVTBBLLBè 
NJOLÊKÊMLFFOè
t)JOUPJIJOMJTÊUÊÊOWPJNBTTBPMFWBBSWPOMJTÊWFSP
t)VPNFinnboatin jäsenyrityksille
MJTÊBMFOOVTLBJLJTUBOÊZUUFMZQBJLPJTUB
t*MNPJUUBVUVNJTMPNBLLFFOMÚZEÊUJOUFSOFUJTUÊ
www.uiva.ﬁ
Lisätietoja saat Finnboatin toimistosta
QVI www.uiva.ﬁ
Uiva Facebookissa: XXXGBDFCPPLDPN
UivaFlytande

Myynti: Håkan Löfgren
puh. 040 147 4400
hakan@ﬁnnboat.ﬁ

