
 

 
New dates for the Limassol Boat Show 

 
Dacor Advertising & Media and Limassol Marina announce 

new dates for the Limassol Boat Show 2022, re-launching onto the 14 - 16 October 2022 
 

On account of the ongoing uncertainty and travel disruption due to the pandemic worldwide, the 

organisers of the Limassol Boat Show 2022, Dacor Advertising & Media and Limassol Marina, 

announce that the re-launch of the largest boat show in the Eastern Mediterranean region, will be re-

scheduled for 14th – 16th October 2022. 

 

Quickly garnering international acclaim, Limassol Boat Show 2022 will bring together visitors and 

exhibitors from across the globe to discover the latest products and services in the yachting industry, 

offering a unique networking opportunity for buyers, manufacturers, sellers and boating enthusiasts 

to explore worldwide nautical trends and demands. This dynamic 3-day show will showcase a 

unique range of high-end marine products and services from premier brands, manufacturers and 

suppliers operating in the maritime sector. This includes the latest in models across the industry, 

from trailer boats to superyachts, as well as recreational fishing and diving products, water-sports 

equipment, jet-skis, accessories and more. In addition, with the successful conclusion of trade and 

commercial agreements exceeding €18 million at the last show, Limassol Boat Show 2022 will 

undoubtedly provide a platform for exciting commercial opportunities for industry professionals. 

 

With more than 35,000 local and international visitors and over 120 exhibitors from Cyprus, Greece, 

Russia, Israel, Lebanon, Italy, Sweden and the UK in attendance at the last event, and an exciting 

upcoming program of activities, seminars and demonstrations, Limassol Boat Show 2022 is 

anticipated to exceed all expectations in terms of numbers and global industry appeal. 

 

For more information about Limassol Boat Show 2022, please visit www.limassolboatshow.com or 

contact +357 25 577 750. 

http://www.limassolboatshow.com/


 

 

Νέα ημερομηνία για το Limassol Boat Show 
 

Η Dacor Advertising & Media και η Μαρίνα Λεμεσού ανακοινώνουν 
ότι το Limassol Boat Show 2022 επανέρχεται στις 14 - 16 Οκτωβρίου 2022 

 

Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για την εξέλιξη της πανδημίας και των μέτρων παγκοσμίως, 
οι διοργανωτές του Limassol Boat Show 2022, Dacor Advertising & Media και Limassol Marina, 
ανακοινώνουν ότι η μεγαλύτερη έκθεση σκαφών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχει 
προγραμματιστεί για τις 14 – 16 Οκτωβρίου 2022. 
 

Κερδίζοντας γρήγορα διεθνή αναγνώριση, το Limassol Boat Show 2022 αναμένεται να 
συγκεντρώσει επισκέπτες και εκθέτες από ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να ανακαλύψουν τα 
τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες στον κλάδο της ναυτιλίας, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία 
δικτύωσης για τους αγοραστές, τους κατασκευαστές, τους πωλητές και τους λάτρεις των σκαφών. 
Επιπρόσθετα, το Limassol Boat Show 2022 θα προσφέρει την ευκαιρία τόσο στους επισκέπτες όσο 
και στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τις παγκόσμιες τάσεις και απαιτήσεις του τομέα της 
ναυτιλίας.  
 

Η δυναμική τριήμερη έκθεση θα παρουσιάσει μια μοναδική σειρά θαλάσσιων προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, από κορυφαίες επωνυμίες κατασκευαστών και προμηθευτών 
που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Πιο αναλυτικά, στην έκθεση θα παρουσιαστούν 
όλα τα τελευταία μοντέλα του κλάδου, όπως superyachts και ρυμουλκούμενα σκάφη, καθώς επίσης 
και προϊόντα αναψυχής και κατάδυσης, εξοπλισμούς για θαλάσσια sports, jet-skis, αξεσουάρ και 
άλλα. Με τις εμπορικές συναλλαγές να ξεπέρνουν τα €18 εκατομμύρια  στην προηγούμενη 
διοργάνωση, το Limassol Boat Show 2022 θα προσφέρει αναμφισβήτητα, στους επαγγελματίες του 
κλάδου, μια πλατφόρμα για συναρπαστικές εμπορικές ευκαιρίες.  
 

Με συμμετοχές που ξεπέρασαν τους 35.000 επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό στην 
προηγούμενη έκθεση σκαφών, τους 120 εκθέτες από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρωσία, το Ισραήλ, 
τον Λίβανο, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 
σεμιναρίων και επιδείξεων, το  Limassol Boat Show 2022 αναμένεται να ξεπεράσει όλες τις 
προσδοκίες. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Limassol Boat Show 2022, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.limassolboatshow.com ή επικοινωνήστε στο +357 25 577 750. 
 

http://www.limassolboatshow.com/

