
 

10.500 τμ. μόνο Θάλασσα!  

 

 

 

 

Boat & Fishing Show 2020,  
Νέα ημερομηνία για την έκθεση Σκάφος Ψάρεμα - Boat & 

Fishing Show! 
   

13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 | Helexpo Μαρούσι 

 

Πέντε μήνες μένουν για τη μεγαλύτερη γιορτή της Θάλασσας και ήδη η 

ζήτηση είναι αυξημένη από την περσινή χρονιά, γεγονός που μαρτυρά ότι η 

Boat & Fishing Show 2020 θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη γιορτή της 

θάλασσας! 

 

Λόγω αλλαγής στο προγραμματισμό του εκθεσιακού κέντρου Helexpo 

Maroussi, η ημερομηνία της έκθεσης μεταφέρεται μία βδομάδα πιο νωρίς, 

δηλαδή 13 - 15 Μαρτίου του 2020. 

 

   

10 +1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ BOAT & FISHING 

SHOW 2020: 

 



 

✅ Πολλές πρώτες παρουσιάσεις σε μικρά και μεγάλα 

σκάφη αναψυχής! 

 

✅ Αφιέρωμα σε όλα τα πεντάμετρα σκάφη της αγοράς (φουσκωτά - 

πλαστικά) 

 

✅ Ρεκόρ στις συμμετοχές εκθετών Υποβρύχιας Αλιείας! 

Περισσότερες από 30 εταιρίες από Ελλάδα και Εξωτερικό! (ρεκόρ 

συμμετοχών από την Deepex 2014) 

 

✅ Μεγαλύτερη συμμετοχή από εταιρίες ειδών αλιείας 

 

✅ Δελεαστικές προτάσεις και εκπτώσεις σε είδη εξοπλισμού, 

σκάφη, ναυτιλιακά και υπηρεσίες 

 

✅ Μεγαλύτερη συμμετοχή από εταιρίες ειδών αλιείας 

 

✅ Εντυπωσιακά σεμινάρια - ημερίδες με 

θέμα ψάρεμα - ψαροτούφεκο - ναυτοσύνη 

 

✅ Συμμετέχουν ΟΛΕΣ οι εταιρίες ηλεκτρονικών βοηθημάτων 

ναυσιπλοΐας (βυθόμετρα - gps - plotter - ηλεκτρικές άγκυρες κλπ.) 

 

✅ Αφορά τόσο τους επισκέπτες λάτρεις του σκάφους, των θαλάσσιων 

σπορ, του ψαρέματος - ψαροτούφεκου και της αυτόνομης 

κατάδυσης, αλλά και επαγγελματίες - εμπορικούς επισκέπτες. 

  

✅ Είναι η μεγαλύτερη εξειδικευμένη έκθεση με θέμα τη Θάλασσα 

από το 2011, με χώρο άνω των 10.500 τμ. 

 

✅ Πραγματοποιείται στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO (στο 

κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο Δαχτυλίδι της Αττικής Οδού, με εύκολη 

πρόσβαση από την Αττική οδό και δωρεάν πάρκινγκ) 

 

Το 2020 θα είναι συναρπαστικό, η μεγαλύτερη θαλασσινή έκθεση με 

220+ περίπτερα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την Θάλασσα μεταξύ των οποίων και 

διεθνείς συμμετοχές! 

 

Ποιοι συμμετέχουν και πρόγραμμα σεμιναρίων σύντομα στη σελίδα της 

Έκθεσης Ψάρεμα Σκάφος, δηλώστε την συμμετοχή σας 

εδώ: https://www.facebook.com/events/1711555425644291/ 

 

https://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=ff1eff7f7995a34be593f636e&id=b0913aafdc&e=911a8e45d1


  

Το ενδιαφέρον συμμετοχής και φέτος ήταν πέρα του αναμενόμενου 

και έγιναν τεράστιες προσπάθειες για να χωρέσουν όσες το 

δυνατόν περισσότερες εταιρείες! 

 

Σημαντική αύξηση έχει γίνει και στο τμήμα Αλιείας και το Ψαροτούφεκο, 



 

Watersports και λοιπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Θαλάσσιο 

Τουρισμό. Η προετοιμασία συνεχίζεται με πυρετώδεις ρυθμούς! 

 

  



 

 

Τη μεγάλη γκάμα των εκθετών συμπληρώνει ο Καταδυτικός Τουρισμός 

που φέτος αναμένεται να ξεπεράσει σε συμμετοχές και την περσινή 

επιτυχημένη διοργάνωση δικαιολογώντας απόλυτα το τίτλο της μεγαλύτερης 

Θαλασσινής έκθεσης. 

 



  

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: η καρδιά του Θαλάσσιου Τουρισμού χτυπά στο 

Helexpo Maroussi, για άλλη μία χρονιά ΚΑΤΑΔΥΣΗ, WATERSPORTS, και 



 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ συνδυάζονται σε κοινό χώρο με την Boat & Fishing 

Show!  

 

10.500 τμ. μόνο θάλασσα  

 

Στα πλαίσια γιγάντωσής του ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και της 

δυναμικής παρουσίας του κλάδου στην ανάπτυξη του, μαζί με την 

έκθεση Boat & Fishing Show 2020 πραγματοποιείται ταυτόχρονα η 

έκθεση Sea & Tourism Expo όπου θα προβληθούν εταιρείες όπου 

δραστηριοποιούνται στα Ενοικιαζόμενα Σκάφη, Σχολές Υποψήφιων 

Χειριστών Ταχύπλοου, Σχολές Αυτόνομης 

Κατάδυσης και Watersports, Μαρίνες και Καταλύματα. 

 

Η Boat & Fishing Show ενώνει το κλάδο της θάλασσας, και θα 

αποτελέσει για άλλη μία χρονιά το σημείο συνάντησης για επαγγελματίες 

του κλάδου και λάτρεις της θάλασσας!  

 

  

 

Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα του ΣΕΜΕΞ, του  ΕΟΤ, του Υπουργείου 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισμού, ΕΟΥΔΑ καθώς και του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.  

  

 


