
The World of Yachts Magazine – Media Sponsor of Limassol Boat Show 2020 

 

For another year, The World of Yachts Magazine supports the biggest event in Cyprus and the wider 

Eastern Mediterranean, Limassol Boat Show, which will take place on 7-10 of May, at Limassol 

Marina.  

The World of Yachts & Boats magazine is the leading Arabic bi-monthly publication, which is 

distributed throughout the Middle East. Established in 1993, it aims to keep its readers informed on 

issues related to yachts, boats, yacht makers, sea destinations, ultra-modern yachts, etc.  

The World of Yachts is also the Official Magazine for Dubai International Boat Show and Beirut Boat 

Show. 

Once again, The World of Yachts Magazine, as a Media Sponsor, will be promoting Limassol Boat 

Show throughout the Middle East. 

For all the latest and up to date Yachting news, you can visit www.theworldofyachts.com , where 

you will be able to read the latest issue of the magazine online for free. 

For more information about Limassol Boat Show 2020, please visit www.limassolboatshow.com or 

call +357 25 57 77 50 
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The World of Yachts Magazine – Media Sponsor of Limassol Boat Show 2020 

 

Για άλλη μια χρονιά, το περιοδικό «The World of Yachts» στηρίζει το μεγαλύτερο event της 

Κύπρου και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, το Limassol Boat Show, το οποίο και θα 

διεξαχθεί 7 με 10 Μαΐου στη Μαρίνα Λεμεσού. 

Το περιοδικό «The World of Yachts»  είναι η κορυφαία αραβική διμηνιαία έκδοση που 

διανέμεται σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ιδρύθηκε το 1993 και σκοπός του είναι να 

ενημερώνει συνεχώς τους αναγνώστες του για θέματα που αφορούν σε γιοτ, σκάφη, 

κατασκευαστές γιοτ, θαλάσσιους προορισμούς, υπερσύγχρονα γιοτ κλπ.  

Το «The World of Yachts» αποτελεί επίσης το επίσημο περιοδικό για το διεθνές Ναυτικό 

Σαλόνι του Ντουμπάι και το Ναυτικό Σαλόνι της Βηρυτού. 

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, το περιοδικό «The World of Yachts», ως Χορηγός 

Επικοινωνίας, θα προωθήσει το Limassol Boat Show σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. 

Για όλα τα νέα στον τομέα των Yachts, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.theworldofyachts.com όπου μπορείτε να διαβάσετε ηλεκτρονικά το τελευταίο τεύχος 

του περιοδικού δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Limassol Boat Show 2020, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα www.limassolboatshow.com ή τηλεφωνήστε στο +357 25 57 77 50.  
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