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Απολογισμός έκθεσης σκαφών και θαλάσσιου τουρισμού boot 2014 
Ντύσσελντορφ, 18-26 Ιανουαρίου 2014 

  
 
 
Η έκθεση boot διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1969 και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση του 
κόσμου στον τομέα των σκαφών και του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς προσελκύει πάνω από 
1.500 εκθέτες και περισσότερους από 200.000 επισκέπτες, επαγγελματίες και ιδιώτες.  
 
Στη φετινή διοργάνωση της boot συμμετείχαν 1.661 εκθέτες από 60 χώρες, αριθμός που βρίσκεται  
στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με πέρυσι, καθώς η έκθεση έχει ανακάμψει από την ύφεση των ετών 
2009-2011. Η έκθεση καταλάμβανε φέτος επιφάνεια 213.000 τ.μ.  
 
Το πλήθος των επισκεπτών της φετινής διοργάνωσης έφτασε τις 248.600, αριθμός σαφώς 
αυξημένος σε σχέση με πέρυσι (226.300 επισκέπτες). Περίπου 200 χιλιάδες επισκέπτες προήλθαν 
από τη Γερμανία, ενώ οι υπόλοιπες 48 χιλιάδες από 65 χώρες του εξωτερικού, και κυρίως από τις 
γειτονικές Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία και Αυστρία. Σχεδόν το 85% των επισκεπτών της έκθεσης 
κάθε χρόνο είναι ιδιώτες και το 15% επαγγελματίες του κλάδου.   
 
 
Περιγραφή της έκθεσης   
 
Περισσότερο από το ήμισυ της επιφάνειας της έκθεσης καταλάμβαναν τα μηχανοκίνητα και 
ιστιοπλοϊκά σκάφη, γνωστών κατασκευαστών όπως Bavaria, Jeannau, Benetau και Sunbeam 
Yachts, ενώ μεγάλο πλήθος εκθετών συμμετείχε στη θεματική ενότητα της έκθεσης που 
αφορούσε τον εξοπλισμό σκαφών, όπως κινητήρες (με συμμετοχές για παράδειγμα των Volvo 
Penta και Yamaha) και boat trailers. Σημειώνουμε ακόμα ότι υπήρξε συλλογική εκπροσώπηση 
των συνδέσμων κατασκευαστών σκαφών ορισμένων χωρών, όπως η Πολωνία και η Φινλανδία. 
Συλλογική εκπροσώπηση διέθετε επίσης και ο γερμανικός σύνδεσμος εταιρειών του κλάδου των 
superyachts “Deutsche Yachten”.   
 
Σημαντικό μέρος της έκθεσης καταλάμβαναν οι θεματικές ενότητες που αφορούν τα θαλάσσια 
σπορ και τον τουρισμό, και συγκεκριμένα:  

 την ιστιοπλοΐα, με συμμετοχές εταιρειών ενοικίασης και πρακτόρευσης σκαφών, καθώς 
και μαρινών. Συλλογική εκπροσώπηση σε αυτό το τμήμα της έκθεσης διέθεταν η Κροατία, 
η Τουρκία, η Ισπανία (Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσοι, μαρίνες της Καταλωνίας και της 
Ανδαλουσίας), η Σικελία, η Τυνησία, το Μαρόκο, καθώς και οι Ενώσεις Μαρινών της 
Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της χώρας μας.  

 τις καταδύσεις, με εθνικά περίπτερα και εκπροσωπήσεις περιοχών, όπως Αίγυπτος, 
Τουρκία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Αζόρες νήσοι, Βαλεαρίδες, Ταϊλάνδη, Μαλδίβες και 
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Αυστρία (περιοχή Oberösterreich). Στο  τμήμα αυτό της έκθεσης συμμετείχε φέτος και η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζοντας τα καταδυτικά κέντρα των νησιών Κέα, 
Αμοργός, Νάξος, Σαντορίνη, Ίος και Μήλος, καθώς και τη μαρίνα της Κω.  

 άλλα θαλάσσια σπορ (trendsport, όπως surfing, kite-surfing,κ.ά.), με συμμετοχές 
κατασκευαστών εξοπλισμού, ταξιδιωτικών πρακτορείων που εξειδικεύονται σε αυτά τα 
θαλάσσια σπορ, καθώς και ορισμένων περιοχών, όπως η λίμνη Garda.  

 
Το μεγαλύτερο πλήθος των εκθετών προερχόταν από τη Γερμανία (979 εκθέτες), ενώ περίπου το 
1/3 των εκθετών προέρχονταν από ξένες χώρες, κυρίως από την Ολλανδία (154 εκθέτες), την 
Ιταλία (114), τη Γαλλία (69), την Αυστρία (40), την Πολωνία (49), τη Μεγάλη Βρετανία (59), την 
Ισπανία (34) και την Τουρκία (31).  
 
Ανάμεσα στους εκθέτες συμπεριλαμβάνονταν φέτος 13 ελληνικές εταιρείες, οι εξής: 
 

1. Crazyshark Watersports 
2. Ένωση Μαρινών Ελλάδας  
3. Ionian Charter Έλενα Βρυώνη 
4. Kiriacoulis Mediterranean 
5. Meganisi Sailing 
6. Περιφέρεια Πελοποννήσου  
7. Sail Aegean 
8. Sail the Blue Αργύρης Ταγκαλίδης Yacht Service 
9. Sail Your Soul Klaus Mayer  
10. Sailing-info.gr / Ads – sea.gr  
11. Skorpios Charter Ltd  
12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
13. Tzennet Yachting Griechenland  

 
Η επόμενη boot θα πραγματοποιηθεί στις 17 – 25 Ιανουαρίου 2015.  
 
 
 
 
Αντιγόνη Μαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄  


