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Fjord Benelux in zee met Gagliotta

De Italiaanse botenbouwer Gagliotta by Tor
di Mare legt aan in Nederland. Amsterdam is
sinds kort de nieuwe locatie voor verkoop en
aftersales van de stijlvolle boten van Gagliotta
Lobster. Fjord Benelux is de aangewezen partij
die alle commerciële activiteiten van Gagliotta
gaat ontwikkelen. Het nieuwe commerciële
hoofdkantoor heet ‘Gagliotta Europe’, is
gevestigd in Amsterdam en opereert naast de
vestiging in Napels. Het management, bestaande
uit Jiddo Visser en Matthijs Kat, is vastberaden
het merk Gagliotta vanuit Amsterdam verder
uit te bouwen in Europa. Gagliotta, opgericht in
1952, is bekend van de Fisherman en Lobster
modellen. De volledig in Italië geproduceerde
boten worden geprezen om de uitstekende
kwaliteit. De eigentijdse modellen van Gagliotta
zetten hiermee de Italiaanse traditie van het nautische vakmanschap voort. “Met de keuze
om Gagliotta in Amsterdam te vestigen, zijn er nu twee locaties te bezoeken om de liefhebber
kennis te laten maken met dit prachtige merk. Wij nemen de klant ook graag mee naar de werf
in Italië, gelegen aan de prachtige Amalfikust,” aldus Matthijs Kat.
Fjord Benelux | +31 (0)85-8640079 | www.gagliotta.com

Highfield Boats
levert 51 boten
voor evenement
Route du Rhum

Highfield Boats stelt een vloot van maar
liefst 51 aluminium RIB’s beschikbaar voor
de begeleiding van de 2022-editie van de
Route du Rhum. Het is de tweede keer dat
de botenfabrikant dit in samenwerking met
Suzuki Marine verzorgt. De legendarische
single-handed race gaat van start op
6 november van dit jaar. Naar verwachting
zal hierbij een vloot van meer dan honderd
jachten vertrekken uit Saint-Malo, met
als bestemming Guadeloupe. De boten
van Highfield zullen onder meer als taak
hebben de veiligheid in de startzone te
bewaken bij het vertrek van de vloot uit
Saint-Malo. Een deel van deze vloot zal
ook in Guadeloupe zijn om de aankomst
van de deelnemers over de finishlijn van
Pointe-à-Pitre te begeleiden. De boten
uit de Highfield-vloot en hun Suzuki
motoren zullen na het evenement worden
verkocht. Er worden nu al reserveringen
aangenomen.
Highfield Benelux | +31 (0)6-53173603
www.highfieldboats.nl

Sacs en TecnoRib gaan samen verder als
Sacs Tecnorib Spa
De Italiaanse botenbedrijven Sacs srl en TecnoRib srl bundelen hun
krachten. TecnoRib is de officiële licentiehouder van de RIB’s van de
merken Pirelli en Pzero. Sacs srl produceert de eveneens populaire
RIB-boten van het merk Sacs. Samen vormen zij een nieuwe
onderneming die in eerste instantie ‘Sacs Tecnorib Spa’ zal heten.
Sacs Tecnorib Spa wil de aanwezigheid van de bootmerken op de
internationale markten versterken. De nieuwe speler wil uitblinken
als wereldleider op het gebied van de productie van grotere en
luxe RIB’s. De beoogde omzet voor komend jaar is geraamd op
meer dan 45 miljoen euro. Het merk Sacs wordt in Nederland
vertegenwoordigd door Lengers Yachts. De distributie van het merk
Pirelli is in handen van Bestboats International Yachtbroker.
www.sacsmarine.it | www.tecnorib.it
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