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Απολογιζμός έκθεζης ζκαθών και θαλάζζιοσ ηοσριζμού BOOT 2016, 

 Νηύζζελνηορθ, 23-31 Ιανοσαρίοσ 2016 

 

  

Α. Περιγραθή Έκθεζης-ηαηιζηικά ηοιτεία 

 

Η έθζεζε boot πνπ δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν θαη απνηειεί ηε κεγαιύηεξε έθζεζε ηνπ 

θόζκνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ζθαθώλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ, νινθιεξώζεθε ηελ Κπξηαθή 31 

Ιαλνπαξίνπ 2016, έρνληαο πξνζειθύζεη 1.800 εθζέηεο θαη 247.000 επηζθέπηεο, επαγγεικαηίεο θαη 

ηδηώηεο, εθηεηλόκελε ζε 17 εθζεζηαθνύο ρώξνπο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο  213.000 ηεηξαγσληθώλ 

κέηξσλ.  

Σηε θεηηλή δηνξγάλσζε ηεο boot ζπκκεηείραλ 1.800 εθζέηεο, από 47 ρώξεο, ζεκεηώλνληαο 

ειαθξά αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε πέξπζη (+3,5%), όπνπ είραλ ιάβεη κέξνο 1.741 έθζεηεο.   Αύμεζε 

όκσο ζεκεηώζεθε θαη ζηνλ αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ, ν νπνίνο αλήιζε ζε 247.000 (+2,8%) από 

240.200 πέξπζη, εθ ησλ νπνίσλ 50.000 πξνήιζαλ από ην εμσηεξηθό, ελώ νη ππόινηπνη από ηε 

Γεξκαλία. 

 

Τν 97,5% ησλ επηζθεπηώλ ζηελ έθζεζε έκεηλε ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεκέλν, ηδηαίηεξα νη 

ιάηξεηο ησλ ζαιάζζησλ ζπνξ (ζαιάζζην ζθη-waterskiing, wakeboarding, ηζηηνζαλίδα- 

kneeboardingsurfing, kite-surfing,θ.ά.), ζύκθσλα κε ηνλ θ. Werner Matthias Dornscheidt, 

Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο Messe Düsseldorf , ν νπνίνο ηόληζε παξάιιεια πόζν ζεκαληηθό θαη 

επράξηζην είλαη λα μεθηλάεη ε ρξνληά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε.  
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Πεγή: BOOT Dusseldorf 

 

 

Β. Θεμαηικές Δνόηηηες  

Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο Boot 2016,  νη νπνίεο εθηείλνληαλ ζπλνιηθά ζε 17 εθζεζηαθνύο 

ρώξνπο ήηαλ:  

 

 Σθάθε (κεραλνθίλεηα θαη ηζηηνθόξα) θαη yachts 

 Μεραλέο θαη κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

 Υπεξεζίεο yachting/shipping, ελνηθίαζε θαη πξαθηόξεπζε ζθαθώλ 

 Υπεξεζίεο (εζσηεξηθή δηαθόζκεζε ζθαθώλ θαη yacht, παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο, 

εληνπηζκόο θαη αζθάιεηα ζθαθώλ πνπ έρνπλ θιαπεί, ρξνλνκίζζσζε, πώιεζε 

ζθαθώλ θιπ) 

 Canoes, kayaks: εμνπιηζκόο θαη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί 

 Θαιάζζηα ζπνξ (ζαιάζζην ζθη-waterskiing, wakeboarding, ηζηηνζαλίδα- 

kneeboardingsurfing, kite-surfing,θ.ά.) 

 Jetskiing –ππεξεζίεο θαη εμνπιηζκόο 

 Καηαδύζεηο: εμνπιηζκόο, ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, εθκάζεζε 

 Surfing, Windsurfing, kitesurfing, parasailing: εμνπιηζκόο, ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί 

θαη ζρνιέο εθκάζεζεο 

 Χάξεκα: αιηεπηηθά είδε, ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί 

 Ναπηηθή ηέρλε (είδε ρεηξνηερλίαο, πίλαθεο, γιππηά) 

 Σρνιέο θαη Σύλδεζκνη θαηάδπζεο, surfing, ζαιάζζηνπ ζθη θιπ) 

 Μαξίλεο 
 

Η ρώξα κε ην κεγαιύηεξν αξηζκό εθζεηώλ, εθηόο ηεο Γεξκαλίαο (960) ήηαλ ε Οιιαλδία 

(138), αθνινπζνύκελε από ηελ Ιηαιία (117), Γαιιία (94) θαη ΗΒ (46), Απζηξία (41), Τνπξθία (41), 

Πνξηνγαιία (36), Ιλδνλεζία (34), Αίγππηνο (33), Πνισλία (33), Βέιγην (29), Κξναηία (27), Διβεηία 

(24), Διιάδα (20).  Γηα πξώηε θνξά ζπκκεηείραλ όιεο νη ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Καξατβηθήο, 

γλσζηέο σο λεζηά Windward, (Αλγθνπίια, Αληίγθνπα θαη Μπαξκπνύληα,  Βξεηαληθέο Παξζέλνη 

Νήζνη, Νηνκίληθα, Γξελάδα, Μαξηηλίθα, Μνληζεξάη, Άγηνο Φξηζηόθνξνο θαη Νέβηο, Αγία Λνπθία 
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Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο). Όπσο ηόληζε ν Γ/ληεο ηεο έθζεζεο BOOT θ. Goetz-Ulf Jung 

Michel : "Γίλεηαη πιένλ πνιύ δύζθνιν λα βξεη θαλείο λέεο ρώξεο λα ζπκκεηέρνπλ, δεδνκέλνπ όηη ε 

ζπγθεθξηκέλε έθζεζε είλαη πξαγκαηηθά Γηεζλήο¨.  

 

 

Η θαξδηά ηεο BOOT είλαη νη ζπλνιηθά ελλέα αίζνπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο 

ηζηηνπιόνπο, ηνπο ιάηξεηο κεραλνθίλεησλ θαη ηνπο θπβεξλήηεο κηθξώλ ζθαθώλ όπνπ ζπκκεηέρνπλ 

440 θαηαζθεπαζηέο ζθαθώλ (από θαλό κέρξη κεγάια ζθάθε αλαςπρήο), ηδηαίηεξα νη αίζνπζεο 14 

θαη 17 κεηακνξθώζεθαλ ζε έλα ηεξάζηην εθζεζηαθό θέληξν ηζηηνπινΐαο. Πεξηζζόηεξν από ην ήκηζπ 

ηεο επηθάλεηαο ηεο έθζεζεο θαηαιάκβαλαλ ηα κεραλνθίλεηα θαη ηζηηνπιντθά ζθάθε, ησλ εγέηηδσλ 

εηαηξεηώλ θαηαζθεπήο ζθαθώλ, όπσο  Bavaria, Hanse, Jeannau (παξνπζίαζε ηνπ Sun Odyssey 349), 

Bénéteau (παξνπζίαζε ηεο δεκνθηινύο ζεηξάο ζθαθώλ 35,38,45,48 θαη 60),  ελώ κεγάιν πιήζνο 

εθζεηώλ ζπκκεηείρε ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηεο έθζεζεο πνπ αθνξνύζε ηνλ εμνπιηζκό ζθαθώλ, όπσο 

θηλεηήξεο.  

 

Σεκεηώλνπκε όηη ππήξμε ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε ησλ ζπλδέζκσλ θαηαζθεπαζηώλ ζθαθώλ 

νξηζκέλσλ ρσξώλ, όπσο ε Φηλιαλδία (Finnish Marine Industries Federation-Finnboat). Σπιινγηθή 

εθπξνζώπεζε δηέζεηε επίζεο θαη ν γεξκαληθόο ζύλδεζκνο εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ ησλ superyachts 

“Deutsche Yachten”.   

 

Σεκαληηθό κέξνο ηεο έθζεζεο θαηαιάκβαλαλ νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηα ζαιάζζηα 

ζπνξ θαη ηνλ ηνπξηζκό, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 ηελ ηζηηνπινΐα, κε ζπκκεηνρέο εηαηξεηώλ ελνηθίαζεο θαη πξαθηόξεπζεο ζθαθώλ, θαζώο θαη 

καξηλώλ. Σπιινγηθή εθπξνζώπεζε ζε απηό ην ηκήκα ηεο έθζεζεο δηέζεηαλ ε Κξναηία 

(Croatia Yachting), ε Τνπξθία (Turkish Chamber of Shipping), ε Ιζπαλία (Βαιεαξίδεο θαη 

Καλάξηεο Νήζνη, καξίλεο ηεο Καηαισλίαο (Associacio catalane de Ports Esportius I Turistics 

Katalanische Marinas) θαη ηεο Αλδαινπζίαο (Agencia Publica de Puertos de Andalucia), ε 

Σηθειία, ε Τπλεζία (Fremdenverkehrsamt Tunesien), ην Μαξόθν, θαζώο θαη νη Δλώζεηο 

Μαξηλώλ ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο ρώξαο καο.   

 Σηελ Αίζνπζα 3 - αίζνπζα θαηαδύζεσλ -  θνξπθαίνη πξνκεζεπηέο ηνπ θιάδνπ επέθηεηλαλ ηα 

πεξίπηεξα ηνπο.  Δθηόο από ηηο Φηιηππίλεο θαη ηελ Ιλδνλεζία, είραλ ηα δηθά ηνπο πεξίπηεξα 

γηα θαηαδύζεηο ε Τνπξθία θαη ε Ινξδαλία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζην ρώξν απηό, ν αξηζκόο 

ησλ ειιήλσλ εθζεηώλ δηαξθώο απμάλεηαη.  

 Άιια ζαιάζζηα ζπνξ (trendsport, όπσο surfing, kite-surfing,θ.ά.), κε ζπκκεηνρέο 

θαηαζθεπαζηώλ εμνπιηζκνύ, ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ πνπ εμεηδηθεύνληαη ζε απηά ηα 

ζαιάζζηα ζπνξ 

 Μεγάιε επηηπρία ζεκεηώζεθε ζηελ Αίζνπζα 14 πνπ αθνξνύζε ην ρώξν ηεο θξνπαδηέξαο, 

όπνπ αμηόινγνο αξηζκόο επηζθεπηώλ ελεκεξώζεθε ζρεηηθά κε  ηηο δηεζλείο θξνπαδηέξεο.   

 

Αλάκεζα ζηνπο εθζέηεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θέηνο 20 , παξακέλνληαο ζηα ίδηα επίπεδα κε 

πέξπζη (ην 2015 νη έιιελεο εθζέηεο ήηαλ 21).  Σπγθεθξηκέλα θέηνο ζπκκεηείραλ σο εθζέηεο νη 

αθόινπζεο ειιεληθέο εηαηξείεο:  

 

1. Achilleon Korfu Diving Center P Korologos SIA EE 

2. AquaCenter M.Sideris & SIA EE 

3. Crazyshark Watersports EA 

4. Έλσζε Μαξηλώλ Διιάδαο 

5. Ionian Charter Έιελα Βξπώλε 

6. Istion Yachting Ltd 

7. Kiriacoulis Mediterranean Cruises 
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8. Lalizas SA 

9. Meganisi Sailing 

10. Nero-Sport Dive Center Owner Peter Mohr 

11. OmegaSail 

12. Porto Carras Marina SA 

13. Prosport Kos c/o Neptune Hotels  

14. Sail Aegean 

15. Sailing Blue Periklis Gkikas 

16. Scuba Hellas 

17. Scubalife 

18. SK Sailing Spyros Konidaris 

19. Skorpios Charter Ltd  

20. Tzennet Yachting Griechenland 

 
 

Γ. σνέδρια-Δκδηλώζεις 

 

Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε , έιαβε ρώξα πιήζνο εθδειώζεσλ, δηαιέμεσλ, παξνπζηάζεσλ, 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Γηα δεύηεξε θνξά ππό ηελ αηγίδα ηεο BOOT πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλάληεζε Γηεζλώλ 

Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζε ζέκαηα λαπηηιίαο- International Marine Media Meeting 

2016. Γεκνζηνγξάθνη από όινλ ηνλ θόζκν παξαθνινύζεζαλ γηα 2 εκέξεο ηε ζπλάληεζε 

απηή, όπνπ ζπδεηήζεθαλ  νη ηειεπηαίεο επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο θαη αιιαγέο ζην ρώξν ησλ 

ζαιάζζησλ εθδόζεσλ.  

 Παξάιιεια νινθιεξώζεθε ν Παγθόζκηνο Γηαγσληζκόο Υπνβξύρηαο Φσηνγξαθίαο World 

ShootOut 2015 https://www.worldshootout.org/?pg=RegCompFrm&CategoryID=155 , κε 

ζπκκεηνρή 448 θσηνγξάθσλ από 37 ρώξεο από όιν ηνλ θόζκν ζε δύν δηαθνξεηηθέο 

εθδειώζεηο.   

 Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26.1.2016, γηα ηέηαξηε θνξά ην Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηε 

Βηνκεραλία Σθαθώλ θαη Yacht «3rd International Conference for the Boat and Yacht 

Industry»- κε λέα κνξθή απηήλ ηελ θνξά- ην νπνίν αθνξνύζε ζηηο εμαγσγηθέο δπλαηόηεηεο 

ηεο βηνκεραλίαο ζθάθσλ. Σπγθεθξηκέλα ε λέα κνξθή ηνπ ζπλεδξίνπ μεθίλεζε ζηηο 26 

Ιαλνπαξίνπ 2016 σο «International Breakfast Meeting». To πξόγξακκα επηηξέπεη ζηνπο 

εθπξνζώπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε παξνπζηάζεηο θαη εθδειώζεηο δηαδηθηύσζεο -networking 

ζην Σπλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Νηίζειληνξθ (CCD), ελώ ηελ έλαξμε ηεο ζπλάληεζεο 

πξαγκαηνπνίεζε ν θ. Piero Formenti, πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Βηνκεραλίαο Σθαθώλ- 

European Boating Industry. Τα ζέκαηα πνπ απαζρόιεζαλ ηνπο ζύλεδξνπο αθνξνύζαλ ζηνλ 

αληαγσληζκό ζηε βηνκεραλία ζαιάζζησλ αζιεκάησλ ζηε Γεξκαλία, Δπξώπε θαη Ακεξηθή,  

παξνπζίαζε ηεο γεξκαληθή θακπάληαο «Start Boating» θαη παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ηνκέα ζηελ αγνξά ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο.  

 Η ζεκαηηθή ελόηεηα κε ηνλ ηίηιν: Δκπεηξία 360° Θαιάζζηα Αζιήκαηα-“Experience 360° 

Water Sports” πξνζέιθπζε αμηόινγν αξηζκό επηζθεπηώλ, θαζώο ην 25% πεξίπνπ ησλ 

επηζθεπηώλ ηεο BOOT , ηδηαίηεξα νηθνγέλεηεο αιιά θαη ιάηξεηο ησλ ζαιάζζησλ αζιεκάησλ, 

είραλ ηελ επθαηξία λα επηδνζνύλ ζε επξύ θάζκα  ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εζσηεξηθό 

ησλ εθζεζηαθώλ ρώξσλ (θέληξν ηζηηνπινΐαο, πηζίλα γηα θαηαδύζεηο, ηζηηνζαλίδα, θαλό θιπ) .  
 

 

 

 

 

https://www.worldshootout.org/?pg=RegCompFrm&CategoryID=155
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Γ. Δμπορικές ηάζεις 
 

Σύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή θ. Jürgen Tracht, ηεο Οκνζπνλδίαο Θαιάζζησλ 

Αζιεκάησλ, νη πσιήζεηο λέσλ ζθαθώλ παξακέλνπλ ζην πςειό επίπεδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  

Απηό ηζρύεη ηόζν γηα ηα ηαρύπινα, όζν θαη γηα ηα ηζηηνπιντθά θαη ηα κηθξόηεξα ζθάθε. Ο θ.  

Tracht, δήισζε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο BOOT θαη επεζήκαλε όηη ην 90% 

ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηνπ θιάδνπ αλακέλεη αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ζαιάζζησλ ζπνξ ηα 

επόκελα δπν ρξόληα.  
 

 

Δ.   Αλλαγή ζκσηάλης ζηην θέζη ηοσ επικεθαλής διοργάνωζης ηης Έκθεζης BOOT   

 

Με ην πεξάο ηεο θεηηλήο έθζεζεο ν θ. Goetz-Ulf Jungmichel πεξλά ηελ ζθπηάιε ηεο 

δηνξγάλσζεο ηεο έθζεζεο BOOT ζηνλ θ. Πέηξν Μηρειηδάθε. Ο θ. Jungmichel, ν νπνίνο είρε ηελ 

επζύλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιόγσ έθζεζεο από ηα κέζα ηνπ 2008 αλαιακβάλεη από ηα ηέιε 

Φεβξνπαξίνπ 2016 ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή θαη Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Οκνζπνλδίαο Ιζηηνπινΐαο 

Γεξκαλίαο (DSV)  ζην Ακβνύξγν.  
 

 

 

Η επόκελε boot ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21 – 29 Ιαλνπαξίνπ 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


