Inbjudan till

Öppet Varv 27-30 augusti 2021
Skandinaviens största segelbåtsmässa

Båtbranschen bjuds in till Öppet Varv för 28:e året i rad. Alla båttillverkare, båtsäljare samt relevanta
tillbehörsutställare bjuds in att visa sina båtar och tillbehör under helgen 27-30 augusti 2020.
Skandinaviens största segelbåtsmässa
Man kan lita på Öppet Varv. Öppet Varv har en organisation som även 2020 gjorde att man klarade av att hålla ett intressant och säkert arrangemang och åter befäste Öppet Varv ställningen
som Skandinaviens största segelbåtsmässa.
Intressanta begagnade båtar
En inarbetat och välfungerande del av Öppet Varv är att i en dedikerad del av hamnen ställs det ut
intressanta begagnade båtar till salu, av professionella mäklarfirmor. Detta ger både besökare och
utställare en extra bredd och attraktivitet till arrangemanget.
Enda mässan i världen där man kan se hur båtar byggs
Öppet Varv är den enda mässan i världen där man kan se hur båtbyggeri går till. Här byggs
många båtar samtidigt, med stationer igång så att man kan se båtbyggeri även på helgen. Det
drar långväga och seriösa båtköpare och båttillbehörssköpare.
Outlets drar ännu fler bra besökare
På Öppet Varv finns outlets för t ex sjökläder och båtutrustning. Det drar ännu fler bra besökare till
Öppet Varv.
Classic-bryggan
På Classic-bryggan, finns intressanta, välvårdade och välbyggda gamla klassiska båtar, som inte är
till salu. Det bidrar till ytterligare en dimension åt Öppet Varvs attraktion.
Karibien kommer till Öppet Varv
Stämning är viktig! På Öppet Varv har man rätt stämning. Vi har inte bara god mat till vettiga
priser, Karibien kommer också till Öppet Varv. Här finner man palmer i rader och i drömmen sitter
du redan i din nya båt i Karibien.
Långväga besökare ger stark försäljning
Öppet Varvs unika koncept drar långväga och seriösa köpare. Att evenemanget drar så högkvalitativa besökare bidrar också till den starka försäljningen i samband med Öppet Varv
På Öppet Varv hittar man de seriösa köparna

www.oppetvarv.se
www.facebook.com/oppetvarv
www.instagram.com/oppetvarv

28 års kontinuitet
Öppet Varv är originalet som står för kontinuitet och i år är 28:e året i rad denna mässa arrangeras.
Även vädergudarna gillar Öppet Varv
Även vädergudarna gillar Öppet Varv och det har visat sig vara väldigt sällsynt med regn under
öppettider. Vädret ytterst på Orust är helt enkelt mätbart bättre än bara några km därifrån. Likväl
har utställartälten på land hos Öppet Varv en liten regnskyddad gång runt de stora tältraderna,
en fördel för både utställare och besökare.
God mat till vettiga priser
Här finns både varm och kall mat och det finns fullständiga rättigheter. Här kan man åtnjuta
maten under äkta palmer. På dagtid finns lunch till låga utställarpriser. Det finns fler krogar med
fullständiga rättigheter i omedelbar närhet.
En extra dag
2021 håller vi öppet en extra dag, från fredag 27 augusti till måndag 30 augusti. Det ger fler människor möjlighet att beskåda mässan och minskar trycket under helgen.
Boende tvärs över gatan
Det finns nyrenoverat boende tvärs över gatan med eget spa, restaurang och bar på Hotell
Varvet, www.hotellvarvet.se
Kontor för båtsäljare och gratis kaffehörna för utställare
För båtsäljare erbjuds möjlighet till lån av kontor för att i lugn och ro sitta och prata båtaffär med
köpintressenter. För alla utställare finns även gratis kaffehörna.

www.öppetvarv.se
Öppet Varv arrangeras av Hallberg-Rassy Varvs AB
Du når mässorganisationen på Hallberg-Rassyvägen 1, 474 31 Ellös,
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“Fyra gånger så hög försäljning
under Öppet Varv jämfört med annan mässa”

Det finns några som kan ge konkreta jämförelsesiffror mellan Öppet Varv och en annan båtmässa i trakten som har samma öppettider. Segelmakaren Lundh Sails hade 2019 monter på
bägge. Försäljningen var fyra gånger så hög på Öppet Varv! Det säger en hel del om var de
seriösa köparna finns. Två andra utställare som var på bägge ställena, hade vardera en shop
för båttillbehör på bägge mässorna. Eftersom det är helt likställda montrar är även där en jämförelse högintressant. Försäljningen på Öppet Varv var i det ena fallet 100 % högre och i det
andra 150 % högre mot montern på den andra mässan.

“Europas mest charmerande båtmässa”
tidningen Seilas, Norge

“Mycket trevligt! Mycket att titta på!”
Eva Leijon, besökare

“Som utställare kan jag inte bli mer nöjd. Massa folk
som har varit genuint intresserade av det man har
att erbjuda. Fantastisk helg.”
VakuumTeak i Väst, utställare

Prisad marknadsföring för Öppet Varv
Öppet Varv marknadsförs aktivt genom tidningsannonsering, bannerreklam på relevanta
båtsidor, radioreklam och man har vunnit priset Guldapplåden för att man är bäst i
branschen på Facebook, där man är mycket aktiva med 4 889 följare. Även på Instagram
med 2 055 följare.
Smidig hantering av utställningsgods
Vi har en smidig hantering av utställningsgods. Allt på ett plan, inga färjor, ingen
kullersten.
Trevliga parkeringsvärdar
Våra trevliga parkeringsvärdar ser till att alla besökare lätt hittar till en anvisad gratis plats
på våra egna parkeringsplatser. Det är lätt, snabbt och enkelt att ta sig från parkering till
utställningsområdet. Det finns utställarparkering nära mässområdet. Även inträdet är gratis.
Vad händer om arrangemanget inte kan hållas p g a covid-19?
Vi har ett bra koncept som hanterar det mesta, det visade vi när vi genomförde arrangemanget även 2020. Skulle det visa sig den 9 juli 2021 att arrangemanget inte går att
genomföra p g a restriktioner relaterade till covid-19, alternativt att Du som utställere inte
kan beredas plats på grund av sådana restriktioner, görs en fullständig återbetalning av
anmälningsavgiften.

www.öppetvarv.se
Anmälningsunderlag finner Du även på www.oppetvarv.se -> För utställare
Sista anmälningsdag till ordinarie priser är 8 juli 2020 efteranmälan mot förhöjd avgift möjlig.
Tidig anmälan ökar chanserna till bättre placering.
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