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De botenhandel is bij uitstek een grensoverschrijdende bedrijvigheid. De laatste
jaren worden nieuwe kajuitboten en luxe open boten voornamelijk aan buitenlanders
verkocht. Bestaande boten van recente bouwjaren komen ook vaak in buitenlandse
handen. Wij Nederlanders zijn internationaal befaamd om ons goede bootonderhoud,
de winterstalling op het droge en het gebruik op zoet water. Botenblad YachtFocus
richt zich daarom mede op die buitenlandse doelgroep. Wij delen ons magazine uit op
8 Nederlandse en 9 internationale botenbeurzen verspreid over Europa waar bij elkaar
opgeteld 1 miljoen geïnteresseerden op afkomen. Op elke beurs staat YachtFocus
met een eigen stand, met deskundige medewerkers voor advies. Alleen YachtFocus
werkt zo en dat is een goede reden om bij ons uw boot te adverteren: voor hoger
bereik. Geeft u uw advertentie op vóór 14 februari, dan profiteert u van onze
deelname aan Allt För Sjön Stockholm waar 90.000 bezoekers komen. Gelijktijdig
delen we ook uit op de HISWA Amsterdam Boat Show in de RAI.
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De editie die u nu leest wordt uitgedeeld op twee leuke en belangrijke botenbeurzen:
• Boot Holland in WTXC Expo te Leeuwarden van 9 tot en met 14 februari.
• Belgian Boat Show te Gent van 10 tot en met 12 en 16 tot en met 18 februari.
Februari mag dan de koudste wintermaand zijn, maar onze jarenlange ervaring heeft
geleerd dat dit bij uitstek gezellige evenementen zijn met een warme sfeer en waar de
échte watersporter aan z’n trekken komt. Uw bezoek is van harte aanbevolen!

Jan-Pieter Oosting
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Wie een boot zoekt,
pakt de YachtFocus
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