Inbjudan till

Öppet Varv 24-26 augusti 2018
Skandinaviens största segelbåtsmässa
Båtbranschen bjuds in till bästa mässan
Båtbranschen bjuds in till Öppet Varv för 25:e året i rad. Alla båttillverkare, båtsäljare samt
relevanta tillbehörsutställare bjuds in att visa sina båtar och tillbehör under helgen 24-26 augusti
2018. Detta är Skandinaviens största båtmässa för segelbåtar.
Över 100 båtar - Skandinaviens största segelbåtsmässa
2017 ställdes 105 båtar ut, varav 94 segelbåtar och 11 motorbåtar. Det gör Öppet Varv till
Skandinaviens största segelbåtsmässa. Båtar från tio olika länder visades. På land fanns 104
företag, organisationer och föreningar representerade.
Huvuddelen av segelbåtsbranschen ställer ut på Öppet Varv
Ovanstående siffror talar för sig själv. Huvuddelen av segelbåtsbranschen ställer ut på Öppet Varv.
God mat till vettiga priser
Även efter mässans stängning finns den karibiska baren med både varm och kall mat
samt fullständiga rättigheter. Här kan man åtnjuta maten under äkta palmer. Krögare är
välrenommerade Kalaskockarna. På dagtid finns lunch till låga utställarpriser.
Fräscha begagnade premiumbåtar
I en dedikerad del av hamnen ställs fräscha begagnade premiumbåtar, av professionella
mäklarfirmor. 2017 ställde Båtagent, Navark, XLNT Yachting, Knape Marin, Yachtbroker och
Hallberg-Rassy Deutschland GmbH ut begagnade premiumbåtar.
Lån av kontor för båtsäljare
För båtsäljare kommer det att erbjudas lån av kontor för att sitta i lugn och ro och prata båtaffär
med köpintressenter.
Originalet firar 25 år
Öppet Varv är originalet andra kämpar för att efterlikna. Öppet Varv står för kontinuitet och i år är
25:e året i rad denna mässa arrangeras.
På Öppet Varv hittar man de seriösa köparna
Välkommna till Öppet Varv, i Ellös på Orust den 24-26 augusti 2018

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

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. Det drar
långväga och seriösa båtköpare och båttillbehörssköpare.
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 en karibisk bar
med karibisk matmeny, även efter stängningsdags.
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.
Ändock har utställartälten på land hos Öppet Varv en liten regnskyddad gång runt de stora
tältraderna, en fördel för både utställare och besökare.
Ett Öppet Varv
Det finns bara ett Öppet Varv och det är i Ellös på Orust. Alla som bygger båtar i trakten visar
upp sina båtar i Ellös, vilket är enklare och bättre för både besökare och utställare.

www.oppetvarv.se
Öppet Varv arrangeras av Hallberg-Rassy Varvs AB och Orusts Kommun.
Du når mässorganisationen på Hallberg-Rassyvägen 1, 474 31 Ellös,
Telefon 0304 548 00. info@hallberg-rassy.se
Öppet Varv och Öppna Varv är inregistrerade varumärken med ensamrätt

“Enda femstjärniga båtmässan”
Curt Gelin, båtjournalist, efter Öppet Varv 2017

“Europas mest charmerande båtmässa”
tidningen Seilas, Norge

“Tredubblad försäljning under Öppet Varv”

En utställare hade en shop för båtbeslag, dels på Öppet Varv, dels en identisk shop på en annan
båtmässa på västkusten som har öppet samma tider som Öppet Varv. Eftersom det är helt
likställda montrar är en jämförelse högintressant. Försäljningen efter första dagen på Öppet Varv
var tredubbel mot montern på den andra mässan.

“Valet var ganska enkelt”

“Så var ytterligare ett år till ända och därmed en mässa ”Öppet Varv” på Orust. I år var
osäkerheten inför mässan större än tidigare. Var skulle vi delta? Valet var ganska enkelt och föll
som tidigare år på HR-varvet i Ellös. Det visade sig att ”Öppet Varv” på Ellös blev en båt- och
tillbehörsmässa, där både nyproducerade och begagnade båtar visades, detta tror vi är en
framgångsfaktor. Plötsligt blir de exklusiva båtarna även tillgängliga för gemene man på ett annat
sätt än tidigare. Det är vår förhoppning att de båt- och tillbehörsproducenter som i år flyttade till
Marstrand återvänder till Ellös. Antalet besökare i Ellös i år var ungefär till antalet som förra året
ca 20 000. Vårt resultat i år var ungefär som förra året. Vi fick något färre nya medlemmar medan
efterfrågan på Västkustkretsens Naturhamnar och andra SXK-prylar var något större än tidigare
år. Sammanfattningsvis märkte vi inte så mycket av Sweboats flytt till Marstrand och vi räknar
med att återvända till Ellös även nästa år.”
SXKs tidning Västpricken, hösten 2017

Krog och underhållning även på kvällen
Krogen med fullständiga rättigheter är öppen även på kvällen efter mässans öppettider.
Krogen ligger på Öppet Varvs område, och har musikunderhållning på kvällen.
Utställare bjuds på middag på fredag kväll
Utställare bjuds på middag under fredag kväll. Dricka med fullständiga rättigheter
erbjuds till försäljning. Till denna middag krävs särskild anmälan och tillgången är
begränsad.
Marknadsföring
Öppet Varv marknadsförs aktivt genom tidningsannonsering, bannerreklam på
relevanta båtsidor, radioreklam och man är mycket aktiva på sociala medier; Facebook
och Instagram.
Smidig hantering av utställningsgods
Vi har en smidig hantering av utställningsgods. Allt på ett plan, inga färjor, ingen
kullersten.
Gratis parkering till anvisade platser
Våra trevliga parkeringsvärdar ser till att alla besökare lätt hittar till en gratis
parkeringsplats. Det är lätt, snabbt och enkelt att ta sig från parkering till
utställningsområdet. Även inträdet är gratis.

www.oppetvarv.se
Anmälningsunderlag finner Du även på www.oppetvarv.se -> För utställare
Sista anmälningsdag är 1 juni 2018, men anmäl Dig gärna ju förr desto bättre,
det kan påverka att Du får en bättre monterplacering
Öppet Varv arrangeras av Hallberg-Rassy Varvs AB och Orusts Kommun.
Du når mässorganisationen på Hallberg-Rassyvägen 1, 474 31 Ellös,
Telefon 0304 548 00. info@hallberg-rassy.se
Öppet Varv och Öppna Varv är inregistrerade varumärken med ensamrätt
www.facebook.com/oppetvarv
www.instagram.com/oppetvarv

