11 listopada w hali sportowej Politechniki Łódzkiej została otwarta
pierwsza wystawa Boatshow' 99. Na trwającej 4 dni imprezie
zorganizowanej przez lnterservis Sp. z o.o. swoje produkty eksponowały potężne stocznie i mali producenci.
l tak tuż obok stoczni Sportlake - eksponowano znaną już Sportinę 760 oraz nowe jednostki konstrukcji Jacka Centkowskiego motorówkę Cortina 500 i jacht żaglowy Armor 660 - można było obejrzeć produkowany
w Łodzi katamaran Fliscat, małą jolkę mieczową Puck
rodem z wybrzeża, ofertę żaglowni Ryszarda Kukułki
„Kary Sails" z Gdyni, czy jachty Kłobuk 17 i 22 ze stoczni Krzysztofa Kotakowskiego w Ostródzie.

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie publiczności

Tuż obok prezentowano - nagrodzony przez przedstawiciela PZŻ Zbigniewa Stosio „Złotym Dzwonem"jacht Sasanka Janmor. To, co zwracało uwagę na tym
stoisku, to wzorowa kooperacja kilku przedsiębiorców skorupy jachtu wykonała firma Andrzeja Janowskiego
z Główna, żagle zostały uszyte w żaglowni Jarosława Wotowicza z Giżycka, okucia wykonał „Galmet", zaś kompletny produkt wyszedł z iławskiej szkutni „Pod Omegą"
państwa Kasprzaków. Tak więc na niewielkiej przestrzeni zaprezentowało swoje produkty kilku przedsiębiorców.
Nie zabrakło oczywiście jednostek motorowych
i rzecz jasna silników. Parker Poland, na bardzo ładnie
zaaranżowanym stoisku, wabił potencjalnych nabywców
szeroką ofertą silników Merkury. Nieopodal Johnsony
z firmy Taurus Sea Power, z drugiej strony silniki i generatory Hondy...
Trudno wymienić wszystkich wystawców. Bardzo
wielu liczących się w tej branży przedsiębiorców przyjechało na rekonesans. Opinie na temat łódzkiej wystawy Boatshow byty raczej zgodne - podkreślano profesjonalizm organizatorów i niemal domową atmosferę
panującą na hali. Dopisała publiczność.
Wszyscy wystawcy, z którymi rozmawiałem, zgodnie twierdzili, że wrócą tu za rok.
Fot. Agencja SUD/Łódź

Archiwum magazynu Rejs http://kormoran.aplus.pl

Nowa motorówka ze Sportlake - Cortina 500
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Katamaran Fliscat konstrukcji Władysława Bożka
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„Złoty Dzwon PZŻ" - nagrodę za nową, przyjazną dla środowiska jednostkę - otrzymało PHGT „Pod Omegą" z Itawy za Sasankę Janmor - jacht
do czarterów wyposażony w chemiczną toaletę.
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