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           Ντύσσελντορφ, 6 Φεβρουαρίου 2017  

 

Απολογισμός έκθεσης σκαφών και θαλάσσιου τουρισμού BOOT 2017, Ντύσσελντορφ, 21-29 

Ιανουαρίου 2017 

  

Α. Περιγραφή Έκθεσης-Στατιστικά Στοιχεία 

Η έκθεση boot http://www.boot.de/  που διοργανώνεται κάθε χρόνο και αποτελεί τη 

μεγαλύτερη έκθεση του κόσμου στον τομέα των σκαφών και του θαλάσσιου τουρισμού, 

ολοκληρώθηκε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, έχοντας προσελκύσει 1.800 εκθέτες και 242.000 

επισκέπτες, επαγγελματίες και ιδιώτες, εκτεινόμενη σε 17 εκθεσιακούς χώρους, συνολικής 

επιφάνειας  213.000 τετραγωνικών μέτρων.  

Στη φετινή διοργάνωση της boot συμμετείχαν 1.800 εκθέτες, από 70 χώρες, παρουσιάζοντας 

ελαφρά πτώση -1,8% σε σχέση  με πέρυσι, ενώ ανεπαίσθητη  κάμψη σημειώθηκε και στον αριθμό 

των επισκεπτών, ο οποίος ανήλθε σε 242.000 (-1,0%) από 244.691 πέρυσι, εκ των οποίων 

σημαντικός αριθμός προήλθε από το εξωτερικό.  

«Λάτρεις των θαλάσσιων σπορ από όλον τον κόσμο επισκέφτηκαν την boot. Οι εκθέτες μας 

σημείωσαν εξαιρετικές πωλήσεις, ενώ παράλληλα θεωρούν την boot ως την σημαντικότερη 

επιχειρηματική πλατφόρμα παγκοσμίως στον εν λόγω τομέα» επεσήμανε ο Δ/ντής της έκθεσης κ. Π. 

Μιχελιδάκης.  

 
Πηγή: AUMA και για τα στοιχεία του 2017 BOOT Dusseldorf 

 

 

Β. Εθνικά Περίπτερα 

Εθνικά περίπτερα είχαν η Αίγυπτος, οι Αζόρες, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, η 

Κροατία, η Τουρκία, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία, η Πορτογαλία και η χώρα μας μετά από πολλά 

χρόνια με περίπτερο του ΕΟΤ 80 τ.μ. , προβάλλοντας δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς της 

Ελλάδας στην αίθουσα 13, αλλά και με συλλογική συμμετοχή υπό την αιγίδα του Enterprise Greece  

εκθετών/κατασκευαστών σκαφών αναψυχής  στον εκθεσιακό χώρο 10. Ο χώρος που στεγάζονταν οι 

έλληνες κατασκευαστές σκαφών είχε ευδιάκριτη και ομοιόμορφη σήμανση, γεγονός που έκανε 

ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της χώρας μας στην έκθεση . 

 

Γ. Θεματικές Ενότητες –Περιγραφή της Έκθεσης 

Οι θεματικές ενότητες της Boot 2017,  οι οποίες εκτείνονταν σε 17  εκθεσιακούς χώρους 

ήταν:  

Halle 1: Θαλάσσια σπορ σε 1.000τ.μ. σε προσομοιωτές  

mailto:ecocom-dusseldorf@mfa.gr
http://www.boot.de/
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Halle 2: Θαλάσσια σπορ (τα πάντα σχετικά με το surfing /kneeboardingsurfing, kite- 

 surfing,κ.ά.) υπό τον διακριτό τίτλο THE WAVE 

Halle 3: Καταδύσεις: εξοπλισμός, τουριστικοί προορισμοί, εκμάθηση 

Halle 4/5: Μηχανές και μηχανολογικός εξοπλισμός 

Halle 6: Σκάφη (μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα) και yachts 

Halle 7: Ναυτική τέχνη (είδη χειροτεχνίας, πίνακες, γλυπτά, υφάσματα/έπιπλα εσωτερική 

διακόσμηση σκαφών και yacht ). Στην αίθουσα αυτή συμμετείχε για πρώτη φορά η 

ελληνική εταιρεία coco-mat. 

Halle 9: Motor boats, μηχανοκίνητα σκάφη 

Halle 10: Start boating-παροχή πληροφοριών για απόκτηση άδειας οδήγησης  σκαφών και 

   βασικές γνώσεις/ εξοπλισμός και αξεσουάρ 

Halle 11: επισκευή και ανακαίνιση σκαφών  

Halle 12: μόδα για την παραλία-beach fashion 

Halle 13: Sport fishing Center/ world of paddling / ενοικίαση και πρακτόρευση σκαφών/ 

   τουριστικοί προορισμοί 

Halle 14:  Σχολές και Σύνδεσμοι κατάδυσης, surfing, θαλάσσιου σκι 

Halle 15: Κέντρο ιστιοπλοΐας  

Η καρδιά της BOOT είναι οι συνολικά εννέα αίθουσες που προορίζονται για τους 

ιστιοπλόους, τους λάτρεις μηχανοκίνητων και τους κυβερνήτες μικρών σκαφών όπου συμμετέχουν 

440 κατασκευαστές σκαφών (από κανό μέχρι μεγάλα σκάφη αναψυχής), ιδιαίτερα οι αίθουσες 14 

και 15 μεταμορφώθηκαν σε ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο ιστιοπλοΐας. Περισσότερο από το ήμισυ 

της επιφάνειας της έκθεσης καταλάμβαναν τα μηχανοκίνητα και ιστιοπλοϊκά σκάφη, των ηγέτιδων 

εταιρειών κατασκευής σκαφών, όπως  Bavaria, Hanse, Jeannau, Bénéteau, ενώ μεγάλο πλήθος 

εκθετών συμμετείχε στη θεματική ενότητα της έκθεσης που αφορούσε στον εξοπλισμό σκαφών, 

όπως κινητήρες.  

Σημειώνουμε ότι υπήρξε συλλογική εκπροσώπηση των συνδέσμων κατασκευαστών σκαφών 

ορισμένων χωρών, όπως η Φινλανδία (Finnish Marine Industries Federation-Finnboat). 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 στα θαλάσσια 

σπορ και στον τουρισμό και συγκεκριμένα:  

 την ιστιοπλοΐα, με συμμετοχές εταιρειών ενοικίασης και πρακτόρευσης σκαφών, καθώς και 

μαρινών. Μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε στην Αίθουσα 13 που αφορούσε στο χώρο του 

chartering/ προβολής τουριστικών προορισμών κλπ της κρουαζιέρας, όπου αξιόλογος 

αριθμός επισκεπτών ενημερώθηκε σχετικά με  τις διεθνείς κρουαζιέρες. Συλλογική 

εκπροσώπηση σε αυτό το τμήμα της έκθεσης διέθεταν η Κροατία (Croatia Yachting), η 

Τουρκία (Turkish Chamber of Shipping), η Ισπανία (Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσοι, 

μαρίνες της Καταλωνίας (Associacio catalan de Ports Esportius I Turistics Katalanische 

Marinas) και της Ανδαλουσίας (Agencia Publica de Puertos de Andalucia), η Σικελία, η 

Τυνησία (Fremdenverkehrsamt Tunesien), το Μαρόκο, καθώς και οι Ενώσεις Μαρινών της 

Ισπανίας και της χώρας μας. Συγκεκριμένα συμμετέχει σταθερά με δικό της περίπτερο  η 

Ένωση Ελληνικών Μαρινών, προβάλλοντας με τον τρόπο αυτό το ρόλο των ελληνικών 

μαρινών ως κυρίαρχο παράγοντα για την ανάπτυξη του yachting και γενικότερα του 

θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα. Σημειώνεται δε ότι είναι η 7η συνεχόμενη χρονιά, που η 

Ένωση Μαρινών Ελλάδος συμμετέχει ως εκθέτης στη Διεθνή Έκθεση BOOT. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συμμετείχε στον ίδιο εκθεσιακό χώρο 

και ο ΕΟΤ με περίπτερο 80 τ.μ., το οποίο προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών και 

επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι έλαβαν πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τις ποικίλες 

μορφές του θαλάσσιου τουρισμού που προσφέρει η χώρα μας.  

 Στην Αίθουσα 3 - αίθουσα καταδύσεων -  κορυφαίοι προμηθευτές του κλάδου επεξέτειναν τα 

περίπτερα τους.  Εκτός από τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, είχαν τα δικά τους περίπτερα 



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Willi Becker Allee 11, 40227 Düsseldorf 

Tηλ. 0049-211-68785015-16  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

για καταδύσεις η Τουρκία και η Ιορδανία. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο χώρο αυτό, ο αριθμός 

των ελλήνων εκθετών διαρκώς αυξάνεται και φέτος συμμετείχαν 4 εκθέτες από την χώρα 

μας. Επιθυμητό θα ήταν του χρόνου να υπάρχει εθνική συμμετοχή σε περίπτερο υπό την 

αιγίδα του ΕΟΤ, καθώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και από άλλα καταδυτικά κέντρα.    

 Άλλα θαλάσσια σπορ (trendsport, όπως surfing, kite-surfing,κ.ά.), με συμμετοχές 

κατασκευαστών εξοπλισμού, ταξιδιωτικών πρακτορείων που εξειδικεύονται σε αυτά τα 

θαλάσσια σπορ 

 Στην αίθουσα 10 για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο φορέας Enterprise Greece 

συμμετείχε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων  Κατασκευαστών Πλαστικών σκαφών, 

παρελκόμενων, εξαρτημάτων, εμπόρων και υπηρεσιών-ΣΕΚΑΠΛΑΣ υποστηρίζοντας την 

συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σχεδιασμού/κατασκευής σκαφών αναψυχής.  

Δ. Ελληνική συμμετοχή  

Το σύνολο των ελλήνων εκθετών ανήλθε σε 28 σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με πέρυσι (20 

εκθέτες).  Συγκεκριμένα φέτος συμμετείχαν ως εκθέτες οι ακόλουθες ελληνικές εταιρείες:  

1. Achilleon Korfu Diving Center P Korologos SIA EE 

2. AquaCenter M.Sideris & SIA EE 

3. Ένωση Μαρινών Ελλάδας 

4. Ionian Charter Έλενα Βρυώνη 

5. Istion Yachting Ltd 

6. Kiriacoulis Mediterranean Cruises 

7. Lalizas SA 

8. Meganisi Sailing 

9. Nero-Sport Dive Center Owner Peter Mohr 

10. Sail Aegean 

11. Sailing Blue Periklis Gkikas 

12. SK Sailing Spyros Konidaris 

13. Skorpios Charter Ltd  

14. Spiros Kartelias Diving Center 

15. Tzennet Yachting Griechenland 

16. Papas  M Bros SA 

17. KYMATA SA 

18. RENTABOAT in Greece by Glaridis 

19. RIB Cruises Takis Marinos 

20. Sail the Blue yachting Argyris Tangalidis 

21. White Sails SA 

22. Michael Dakoutros and CO  

23. NG INOX 

24. COCO-MAT SA 

25. Karel Boats Karelas Georgios and Co 

26. Olympics RIBs Dimitris Karyofyllis 

27. Star Boats Nireus Boats 

28. Top Line Kapleris Petros 

Δ. Συνέδρια-Εκδηλώσεις 

Παράλληλα με την έκθεση, έλαβε χώρα πλήθος εκδηλώσεων, διαλέξεων, παρουσιάσεων, 

συγκεκριμένα: 

 Στην αίθουσα 10  το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 στο χώρο του εθνικού περιπτέρου της 

Ελλάδας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προβολής της ελληνικής συμμετοχής σε συνεργασία 

με τον φορέα Enterprise Greece, με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου Ντύσσελντορφ  

και τη διοργανώτρια εταιρεία της ΒΟΟΤ, Messe Düsseldorf. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 

προβολή της ελληνικής συμμετοχής στους τομείς που προβάλει η έκθεση και η προσέλκυση 

και δημιουργία νέων συνεργασιών και η διεύρυνση επιχειρηματικών επαφών. Στην 



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Willi Becker Allee 11, 40227 Düsseldorf 

Tηλ. 0049-211-68785015-16  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

εκδήλωση, συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος Ντύσσελντορφ κ. Γ. Δελαβέκουρας, ο 

Δήμαρχος Ντύσσελντορφ κ.T. Geisel, ο Δήμαρχος Κέας κ. Ι. Ευαγγέλου, Ο Πρόεδρος της 

Βοοt κ. Robert Marx, ο Δ/ντής της Boot κ. Π. Μιχελιδάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΚΑΠΛΑΣ κ. 

Γ. Κρανίτης,  καθώς και δημοσιογράφοι, θεσμικοί και πολιτειακοί παράγοντες, tour operators 

και  εκπρόσωποι συνδέσμων της Γερμανίας που εξειδικεύονται στο χώρο του θαλάσσιου 

τουρισμού.  

 Μία από τις σημαντικότερες στιγμές - τόσο οπτικά όσο και θεματικά - ήταν το «αγαπάτε τον  

ωκεανό σας-love your ocean " στην αίθουσα 4. Πρόκειται για ένα κοινό έργο/project μεταξύ 

του German Ocean Foundation και της boot Dusseldorf με την υποστήριξη του Ιδρύματος 

Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό, με στόχο την  ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον για 

την προστασία των ωκεανών και του υδάτινου περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι παρουσία του 

Πρίγκιπα του Μονακό, οι τρεις εταίροι υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, σηματοδοτώντας 

την έναρξη του "Ocean Tribute" στην εκδήλωση boot VIP, γνωστή και ως blue motion night. 

Tο βραβείο αυτό θα απονεμηθεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της boot 2018 στις 

κατηγορίες επιστημών και βιομηχανίας για να τιμήσει καινοτόμες ιδέες και προϊόντα που 

προστατεύουν το υδάτινο περιβάλλον.  

Ζ. Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα  

Οι  επισκέπτες στην έκθεση έμειναν ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι, ιδιαίτερα οι λάτρεις των θαλάσσιων 

σπορ (θαλάσσιο σκι-waterskiing, wakeboarding, ιστιοσανίδα- kneeboardingsurfing, kite-

surfing,κ.ά.). 

 

Κατόπιν συζητήσεων με εκθέτες από την Ελλάδα καθίσταται προφανές ότι η εν λόγω έκθεση 

είναι αμέσου ελληνικού ενδιαφέροντος ενώ τα αποτελέσματά της και οι τάσεις που αναδύονται από 

αυτήν είναι σημαντικότατες για τους σχετικούς κλάδους. Από την ίδια τη σύνθεση των ελληνικών 

συμμετεχουσών εταιρειών καθίσταται προφανής η στροφή του ενδιαφέροντος στα θαλάσσια sports 

και συνεπώς ο αναπροσανατολισμός σε νεαρότερες ηλικίες (με δραστηριότητες όπως kitesurfing, 

καταδύσεις, εξοπλισμός για τις δραστηριότητες αυτές).  

 

Το εύρος των θεματικών περιοχών της έκθεσης (ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, surfing) παρέχει τη 

δυνατότητα για συνολική παρουσίαση και ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και παροχών της 

χώρας μας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.  Η συμμετοχή του ΕΟΤ με συλλογικό περίπτερο 

στην έκθεση  απέσπασε θετικά σχόλια, προσέλκυσε σημαντικό αριθμό επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερα 

θετική ήταν και η συλλογική συμμετοχή ελλήνων κατασκευαστών σκαφών στην έκθεση με την 

υποστήριξη του Enterprise Greece.   

 

Η επόμενη boot θα πραγματοποιηθεί στις 20 – 28 Ιανουαρίου 2018.  
 


