ПОСТ-РЕЛІЗ

ДЕМОНСТРАЦІЙНА
ВИСТАВКА КАТЕРІВ
І ЯХТ 30.05-01.06

30 травня – 1 червня в Києві на території яхт-клубу «Червона
Калина» (парк Муромець (колишній парк Дружби Народів), пр-т
Романа Шухевича, 7) відбулася дев’ята спеціалізована
демонстраційна виставка катерів і яхт IBYS 2019.

IBYS – єдина в Україні демо-виставка катерів та яхт, яка консолідує
лідерів ринку, розширює кількість споживачів катерів і яхт та
шанувальників водно-моторної техніки. Київ – один з найбільш
перспективних регіонів України, в плані проведення виставки на
воді, чому сприяють: наявність водних артерій, прекрасна берегова
інфраструктура, зростання попиту на водно-моторну техніку,
наявність гідних пропозицій на ринку.

Виставка IBYS – важливий інструмент, що відображає розвиток
водно-моторного ринку та бізнесу в Україні.

Oрганізатор:

Співорганізатор:

Генеральний інформаційний партнер:
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ IBYS 2019

Понад

25 експонентів;

Берегова та водна експозиції;

500 кв.м;
Площа експозиція на воді охоплює 21 борт;

Площа експозиції на суші

Тест-драйв яхт, катерів, човнів та гідроциклів від учасників виставки IBYS.
Україна представлена містом Київ, Одеською, Миколаївською та Дніпропетровською областями.

ОСНОВНІ БРЕНДИ, які представлені на виставці IBYS 2019: Atlantic Marine, Delphia, Galeon,
Green Line, BRP, BRIG MOTORS та інші.
ПРОВІДНІ КОМПАНІЇ-УЧАСНИЦІ IBYS 2019: Kalyna Boats, Galeon Yachts, Marine
Voyage, Grand Yachts, ARCADIA MARINE HOUSE, ORIYANA, BRP, Interlegal та інші.

2

Виставка IBYS

– це важливий комунікаційний майданчик, де професіонали
можуть обговорити наявні проблеми яхтового ринку України, перспективи його
розвитку,
поділитися
планами,
а
відвідувачі
виставки
отримати
висококваліфіковану консультацію у представників компаній з приводу новинок
водно-моторної техніки.
Всі 3 дні виставку супроводжували чудова сонячна погода, гарний настрій і
неймовірний позитив, які дозволили учасникам і відвідувачам налагодити та
розширити комунікаційні зв'язки, а також урізноманітнити своє дозвілля.
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КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ IBYS 2019

Іван Головатенко,

директор українського представництва
Delphia Yachts та Atlantic Marine:
«Вже дев’ятий рік поспіль беремо участь у виставці IBYS.
Ми дуже задоволені, всі виставки успішні та цікаві. Наш
продукт є цікавим для українського споживача».

Тарас Князюк,

брокер Marine Voyage:
«Цього разу ми презентуємо відвідувачам п’ять яхт.
Беремо участь у виставці уже шостий рік. Захід класний.
Запрошуємо відвідати та взяти участь у тест-драйвах у
цьому та наступному році».

Георгій Жебко,

директор представництва Galeon Yachts:
«Ми завжди маємо показувати, що наш бізнес працює. На
виставці ми знаходимо клієнтів, які не планували
покупку наших яхт, але саме тут
їх помітили,
зацікавились і в подальшому купили».

Сергій Чернецький,

директор Cranchi Yachts Ukraine:
«Відвідувачі виставки ставлять конкретні питання,
відчувається інтерес до нашого продукту. Досить
приємно спілкуватись з цільовим відвідувачем. До
зустрічі наступного року. Ми запропонуємо більше
човнів».
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З детальним фото та відеозвітом виставки IBYS 2019
можна ознайомитися на сайті www.ibys.info
та на сторінці у Facebook:
www.facebook.com/ibys.info/

Організатори IBYS 2019
висловлюють щиру подяку учасникам, партнерам
та гостям за інтерес до виставки!
Попереду нас чекає ще багато цікавих, захоплюючих та драйвових вражень.
До зустрічі на 10 ювілейній виставці IBYS у 2020 році в яхт-клубі «Червона Калина»
(парк Муромець (колишній парк Дружби Народів),
пр-т Романа Шухевича, 7, м. Київ)!
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