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Fremdrift Båter i Sjøen 2020
Norboat jobber og planlegger for at Skandinavias største flytende
båtmesse, Båter i Sjøen skal gjennomføres som normalt 3.-6. september
på Aker Brygge.
På bakgrunn av at det frem til 1. september ikke er tillatt å samle flere enn
500 personer har vi valgt å utsette påmeldingen til årets messe.
Påmeldingen åpner 1. juni. Vi tror da at vi har et klarere bilde av hvordan
situasjonen vil utvikle seg utover høsten.

Ny nettside
I år gjøres påmeldingen fra en ny nettside og et helt nytt
påmeldingssystem. Ved påmelding må Norboat medlemmer og tidligere
deltakere på Båter i Sjøen klikke "glemt passord" for å få tilgang.

Ved spørsmål vedrørende dette ta kontakt med prosjektleder for Båter i
Sjøen, Christian Broch Korsbøen, cbk@norboat.no.
Som tidligere vil vi oppdatere nettsiden fortløpende fremover mot Båter i
Sjøen, slik at dere vil finne all praktisk informasjon her.

English information
Due to government restriction regarding the Covid-19 pandemic Norboat
have decided to postpone registration for the Oslo Floating Boatshow untill
June 1st.
Recipents of this E-mail will recive an invitation for registration when this is
opened.
If you have any questions feel free to contact Event Manager Christian
Broch Korsbøen, cbk@norboat.no

Dere vil motta en egen invitasjon til påmelding når denne er klar Vi gleder oss til å arrangere og møte dere igjen på høstens fineste
arrangement!

NORBOAT er Båtbransjeforbundet i Norge. Vi representerer den norske
fritidsbåtbransjen. Norboat’s mål er å skape best mulige rammebetingelser for
båtbransjen og båtlivet. Norboat er også en høringsinstans og samarbeidspartner for
offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner.

Du mottar dette nyhetsbrevet fordi du enten tidligere har vært utstiller på, eller vist din interesse for,
Båter i Sjøen. Trykk her dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra Båter i Sjøen. Båter i
Sjøen eies av Norboat og du kan trykke her for å lese Norboats personvernerklæring
NORBOAT AS - Fornebuveien 3, 1366 Lysaker Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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