
SJÄLVKLART SKA DU VARA MED!
Oavsett vad du handlar med, segel- eller motorbåtar, tillbehör eller  
kläder, Eriksberg Boat Show är ett ypperligt tillfälle för dig att visa  
upp dina marina produkter. 

För dig som vill anmäla ditt intresse eller veta mer om Eriksberg Boat Show:
Tel 031-301 24 70 eller info@eriksbergboatshow.se

Du kan även ladda ner anmälningsblankett på vår hemsida:  
eriksbergboatshow.se

Vi ser fram emot att träffa dig på Eriksberg Boat Show!
ERIKSBERG BOAT SHOW AB

Maskinkajen 17
417 64 Göteborg

eriksbergboatshow.se
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Trygghet skapas utomhus!

Varmt välkommen till 
Eriksberg Boat Show
15 - 17 april 2022 



ERIKSBERG BOAT SHOW 
– En arena för båtälskare

Eriksberg Boat Show är en inspirerande mötesplats för 
båtfantaster och en möjlighet för nyfikna att upptäcka 
båtlivet i sin rätta miljö. Evenemanget äger rum i 
Eriksbergsdockan rakt under den klassiska bockkranen. 
En oslagbar arena där besökarna även har möjlighet att 
uppleva Göteborgs Hamn från en ny sida. 

De rymliga kajerna och bryggorna kommer att fyllas med 
tillbehör och marina upplevelser.

TRE DAGAR
– Tvåhundra båtar

Med segel- och motorbåtar från cirka 70 olika utställare och en uppsjö av tillbehör och 
utrustning är det här en mötesplats för varje sann båtmänniska. Du får möjlighet att 
närvara i en exklusiv regatta av stora och små marina varumärken.  

Belägen mitt i Eriksbergs historiska varvsområde och med havsvinden och fiskmåsars skri 
på nära håll blir Eriksberg Boat Show en möjlighet för dig att visa upp dina produkter på 
havets och båtlivets egna villkor.

NÄR PIRRET ÄR SOM STÖRST
– Eriksberg Boat Show går av stapeln i april

En alldeles lagom distans till båt säsongen. Du kommer 
med andra ord att kunna presentera dina produkter för 
besökare som känner pirret i magen inför stundande 
säsongen och som därför är öppna för intryck och 
inspiration. En bättre säljingång finns inte.

Med bockkranen som inramning och Älvsborgsbron som 
fond blir det en arena som andas havsliv, stämning och 
båtkänsla. 

ALLA ÄR VÄLKOMNA!
– Det borgar för goda besökssiffror

På plats erbjuds lunch- och fikamöjligheter. Det kommer att 
arrangeras aktiviteter och underhållning både på land och i 
vattnet. Eriksberg Boat Show blir en mötesplats för alla! 

Mässan blir lättillgänglig via både sjö- och landvägen. 
Älvsnabben tar dig snabbt över älven, parkeringar finns i 
närområdet och det går smidig kollektivtrafik från centrala 
Göteborg.  

Varmt välkommen till en unik upplevelse.  
Eriksberg Boat Show  
– en utomhusmässa mitt i Göteborg!  

ERIKSBERGS BOCKKRAN 
– ett monument över svunna varvstider

1969 stod den 70 meter höga bockkranen färdig vid 
Eriksbergsdockan. Den möjliggjorde montering av 
fartyg på upp emot 500 000 ton och blev förklarad som 
byggnadsminne 2012.

Eriksbergs bockkran är ett majestätiskt monument över den 
svunna världsledande göteborgska varvsindustrin. 

VÄ L KO M M E N

15-17 APRIL 2022
Ca 150 båtar, ca 70 utställare

Öppettider 
fredag/lördag 10.00-18.00

söndag 10.00-16.00


