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Fitxa tècnica 2019
DATES: del 27 d’abril a l’1 de maig de 2019

HORARI: d’11:00 a 20:00 h / Nit del Mar, dimarts, 30 d’abril, obert Fins les 23:00 h

RECINTE FIRAL: Moll Vell de Palma 

PREU DE L’ENTRADA: 6€ / Passe professional: 12€ (vàlid per a tots els dies de la fira)

SUPERFÍCIE TOTAL DEL RECINTE FIRAL: 81.388 metres quadrats

SUPERFÍCIE TOTAL D’EXPOSICIÓ: 39.365 metres quadrats

SUPERFÍCIE D’EXPOSICIÓ A LA MAR: 23.915 metres quadrats

SUPERFÍCIE D’EXPOSICIÓ TERRA: 7.950 metres quadrats

NÚM. EXPOSITORS DIRECTES: 270 (increment del 4% respecte l’any passat) 

PROCEDÈNCIA DELS EXPOSITORS: 63% Illes Balears / 18% Resta Espanya / 19% Internacional

NÚM. EMBARCACIONS A LA MAR: 300

SECTORS REPRESENTATS:  
Turisme nàutic
Equipament nàutic
Motors marins i generadors
Esports nàutics
Oferta nàutico-turística
Embarcacions
Marines, ports esportius i infraestructures
Construcció i manteniment d’embarcacions
Electrònica, sistema de navegació i comunicació 
Motos aquàtiques i quads 
Iots de luxe i brokers
Organismes oficials
Serveis



PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW

La 36 edició del Palma International Boat Show converteix les Illes Balears,  
i concretament Palma, en el centre neuràlgic de la nàutica d’esbarjo. 



El Palma International Boat Show acull aquesta 

edició un total de 270 empreses i 600 embarca-

cions, 300 d’elles a la mar. El recinte firal, ubicat al 

Moll Vell de Palma, compta amb una superfície de 

81.400 m2. El certamen està organitzat per l’IDI (In-

stitut d’Innovació Empresarial) amb la col·laboració 

de la Balearic Yacht Brokers Association (BYBA), 

responsable del Palma Superyacht Show, l’àrea des-

tinada a iots de gran eslora.

Aquesta edició compta amb un nombre major 

d’empreses gràcies a una reordenació del recinte 

firal i la racionalització de productes dels expositors, 

amb l’objectiu de donar cabuda a més marques i 

completar així l’oferta de la fira nàutica de Palma. 

S’ha de recordar que, la passada edició, el Palma 

International Boat Show va experimentar un gran 

creixement de la superfície d’exposició, sobretot a la 

zona de la mar, gràcies a un nou disseny del recinte 

que suposa una remodelació de les zones expos-

itives amb l’objectiu d’optimitzar encara més l’es-

cenari del Moll Vell. De fet, la instal·lació d’un pont 

flotant que uneix l’Espigó de Consigna amb el Moll 

de la Indústria Pesquera de 72 metres permet un 

recorregut circular que evita zones fredes del recinte 

firal. A més de facilitar la visita al saló, la passarel·la 

flotant suposa un atractiu més ja que oferirà una 

perspectiva diferent del Palma International Boat 

Show i del Port de Palma. 

Del 27 d’abril a l’1 de maig, el saló nàutic inicia la temporada de navegació presentant 
tota l’oferta i les novetats d’un sector en auge. 



Uns dels aspectes a destacar de l’oferta del Boat 

Show és l’increment d’empreses internacionals. 

Un 19% dels expositors procedeixen de països de 

fora del territori espanyol. En total, es tracta de 51 

empreses estrangeres, 16 més que l’any anterior. 

Aquesta dada constata l’interès que suscita el Pal-

ma Boat Show a l’exterior. 

A més, també s’ha de tenir a compte l’esforç de 

l’organització per promocionar la fira a cites in-

ternacionals com Monaco Yacht Show, Fort Lau-

derdale International Boat Show (Miami), METS 

(Holanda) o BOOT (Dusseldorf). Tot això, incremen-

ta encara més el caràcter internacional de l’esde-

veniment, i que es converteixi en la porta d’accés a 

moltes companyies internacionals que decideixen 

establir-se a Balears o, al revés, que les empreses 

locals puguin iniciar processos d’internacional-

ització gràcies als contactes aconseguits al saló 

nàutic. 

L’oferta del Palma International Boat Show 2019 

es caracteritza sobretot per una oferta d’embarca-

cions de grans eslores dutes directament per les 

drassanes, i una exposició de day boats o tenders 

amb eslores de fins a 50 peus. Sens dubte, la fira 

de 2019 és un bon exemple de la tendència del 

mercat nàutic.  

MAJOR NOMBRE  

D’EMPRESES INTERNACIONALS



La superfície del Palma Superyacht Show ofereix 

un altre cop la major mostra de iots de luxe d’Eu-

ropa amb 80 embarcacions de més de 24 metres 

d’eslora. L’àrea de Refit & Repair, que es distingeix 

de la resta del saló ja que es dirigeix específica-

ment a experts i professionals de la nàutica, tendrà 

també una nova distribució que facilitarà la local-

ització dels estands. A més, la zona de manteni-

ment i reparació d’embarcacions, que celebra la 

seva tercera edició, comptarà amb un 10% més 

d’estands en comparació amb l’any passat: un 

total de 28 empreses hi seran presents per llançar 

productes i serveis innovadors.

L’organització del 36 Palma International Boat 

Show ha posat l’accent en la millora dels serveis per 

als visitants. Per això, és el primer any que es poden 

adquirir les entrades online per evitar possibles 

cues i millorar els accessos de la fira. A través del 

web www.boatshowpalma.com i de la plataforma 

Mallorca Tickets es poden comprar els tiquets per 

visitar el saló nàutic de Palma. 

Una altra de les vies de compra de les entrades és 

a través de la nova app del Palma International 

Boat Show. Disponible tant a Android com a Apple, 

l’aplicació permet l’adquisició d’entrades tant per al 

públic en general com els passis professionals.

A més, la nova app oferirà als visitants i expositors 

del saló nàutic la possibilitat de consultar a través 

del telèfon les notícies més destacades, el plànol de 

la fira o el llistat d’expositors, així com rebre notifica-

cions amb totes les novetats i activitats que es duen 

a terme durant els dies de dura l’esdeveniment. 

PALMA SUPERYACHT SHOW VENDA ONLINE  
D’ENTRADES I NOVA APP 



UNA FIRA MÉS SOSTENIBLE

Una de les característiques d’aquesta edició del 

saló nàutic és l’aposta per la sostenibilitat. A les 

accions de l’organització com les entrades en línia 

o l’aplicació, se’ls ha de sumar l’esforç dels expos-

itors per presentar productes més respectuosos 

amb el medi ambient. La tecnologia ha desem-

barcat amb força a la nàutica d’esbarjo per fer les 

embarcacions cada vegada més segures, fàcils 

de manejar i també eficients, ja que incorporen 

motors i materials cada cop més sostenibles, fins 

i tot alguns fabricats amb elements que es poden 

reciclar. 

PREMIO MARCIAL  
SÁNCHEZ BARCÁIZTEGUI

Dilluns, 29 d’abril, el comitè organitzador del Palma 

International Boat Show atorgarà el Premi Mar-

cial Sánchez Barcáiztegui, un guardó que premia 

persones o institucions que han contribuït amb 

la seva labor empresarial i esportiva a la promo-

ció del sector nàutic en totes les seves vessants. El 

trofeu, que es va instaurar l’any 2013, du el nom del 

contraalmirall i president històric de la Comissió, 

Marcial Sánchez Barcáiztegui. 

Els guanyadors anteriors del premi Marcial Sán-

chez Barcáiztegui han estat la Comissió Naval de 

Regates de Balears (2013), el Trofeu S.A.R. Princesa 

Sofía (2014), l’Escola de Mestres d’Aixa del Consell 

de Mallorca (2015), Margarita Dahlberg (2016), Di-

ego Colón de Carvajal (2017) i Miguel Suñer (2018).



NIT DE LA MAR

Entre les activitats més consolidades i esperades, 

hi ha la Nit de la Mar, durant la qual el saló està 

obert fins a les 23 h i els expositors aprofiten per 

organitzar festes als estands. Enguany, la Nit de la 

Mar se celebrarà dimarts, 30 d’abril. 



III BOAT SHOW INVESTMENT FORUM

Per segon any consecutiu, la fira acollirà el Boat 

Show Investment Forum, un fòrum d’inversió 

organitzat per l’IDI i Keiretsu Forum, una de les 

majors xarxes d’inversors privats del món. El Boat 

Show Investment Forum tendrà lloc el proper dil-

luns, 29 d’abril, a les 16h, a Astilleros de Mallorca

Aquesta iniciativa pretén posar en contacte em-

prenedors o empreses en fase de creixement amb 

possibles inversors privats que vulguin apostar pels 

seus projectes. L’objectiu és posar en valor i donar 

visibilitat als projectes empresarials, així com dina-

mitzar les inversions en l’àmbit de la nàutica. 

El fòrum d’inversió està destinat a emprenedors 

o projectes start-up (amb menys de dos anys) i a 

empreses en fase de creixement (amb més de dos 

anys) que necessiten trobar inversió privada per 

fer créixer el seu negoci, relacionat sempre amb el 

sector nàutic en un sentit ampli (TIC, App, energia, 

gestió portuària, infraestructures, materials, mo-

tors, teixits intel·ligents, veles, etc). 

L’any passat, el fòrum va comptar amb la partic-

ipació de set projectes relacionats amb el sec-

tor nàutic: dues plataformes en línia de lloguer 

d’embarcacions, un projecte de digitalització, un 

que relaciona sector agroalimentari aplicat a la 

nàutica, i tres empreses industrials amb una base 

forta d’I+D+i. A més, al voltant de noranta inversors 

privats varen assistir al fòrum per conèixer els pro-

jectes presentats. 



XIFRES DE LA INDÚSTRIA NÀUTICA

El sector de la nàutica recreativa concentra a 

les Illes Balears 272 empreses, que han facturat 

561 milions d’euros, ha presentat un creixement 

acumulat del 10,5% en quatre anys, i ocupa 2.676 

treballadors, segons la diagnosi presentada a les 

empreses del sector a la primera reunió del Desen-

volupament estratègic i posada en marxa del 

clúster nàutic.  

L’anàlisi del sector assenyala que el 40% de les 

empreses pertanyen a l’àmbit del refit&repair, tant 

de grans com de petites i mitjanes eslores. La resta 

de la cadena de valor està formada por negocis 

de comerç, comerç i reparació, xàrter, brokerage, 

marines, construcció d’embarcacions, i agències 

de serveis.



Activitat diària
Hora: 11:00 h – 14:00 h – 16:00 h
Demostració de planxes de surf elèctricas de “Lampuga” y 
“Onean” i productes elèctrics aquàtics de Seabobbase de Toy-
master - Actividad Náutica Balear
Lloc: estand A1

Dissabte, 27 d’abril
11:00 h 
Obertura del Palma International Boat Show
LLoc: Recinte Firal del Moll Vell

11:00 h 
Xerrada de conscienciació sobre la problemàtica de la ”basuraleza”  
Projecte Libera
Lloc: estand C2

12:00 h 
Presentació de la jornada de neteja de la mar 
Fanautic Club
Lloc: estand B1

12:00 h 
Presentació d’amarraments, cascs i embarcacions 
Fouling Protect-Vintt Yacht
Lloc: estand A41

13:00 h 
Joc de rol per a nins y nines 
Projecte Libera
Lloc: estand C2

19:00 h 
Presentació d’Agapi Club, un enfocament en la navegació soste-
nible i un model de negoci d’economia compartida per a oferir 
una vida de navegació senzilla – Jaume Vermell Nàutica
lloc: estand B33

Diumenge, 28 d’abril
11:00 h 
Xerrada de conscienciació sobre la problemàtica de la ”basuraleza”  
Projecte Libera
LLoc: estand C2

12:00 h 
Presentació d’amarraments, cascs i embarcacions 
Fouling Protect-Vintt Yacht
LLoc: estand A41

13:00 h 
Joc de rol per a nins y nines 
Projecte Libera
LLoc: estand C2

Lunes, 29 de abril
11:00 h 
Taula rodonoa de projecte Libera
LLoc: Autoritat Portuària de les Illes Balears

12:00 h 
Presentació d’amarraments, cascs i embarcacions 
Fouling Protect-Vintt Yacht
LLoc: estand A41

12:30 h 
Entrega del Premi Marcial Sánchez Barcáiztegui
LLoc: Restaurante Turquesa (Moll Vell-Palma)

13:00 h 
Joc de rol per a nins y nines  - Projecte Libera
LLoc: estand C2

16:00 h 
III Boat Show Investment Forum
LLoc: Astilleros de Mallorca

AGENDA



Martes, 30 de abril 
12:00 h 
Presentació d’amarraments, cascs i embarcacions 
Fouling Protect-Vintt Yacht
LLoc: estand A41

de 20:00 a 23:00 h 
Nit de la Mar
LLoc: Recinte Firal del Moll Vell

de 20:00 a 23:00 h 
Càtering y tast de còctels i gin tònics a càrrec de Carlos Acosta, 
campió de cocteleria de Baleares 
Clipper Marine Spain 
LLoc: estands M25 – M26

de 20:00 a 23:00 h Festa del Mar – Fairline Yachts
LLoc: estand M36

de 20:00 a 23:00 h Festa del Mar amb batucada i festa amb DJ 
Interled Sounds & Visions
LLoc: estand A13

Miércoles, 1 de mayo
12:00 h Presentació d’amarraments, cascs i embarcacions 
Fouling Protect-Vintt Yacht
LLoc: estand A41

15:00 h Sorteig de 4 hores de lloguer d’embarcació sense llicèn-
cia amb sortida des del Port d’Alcúdia – Quest Heroes
LLoc: estand A32A


