
 

 

 

BUDAPEST BOAT SHOW 2017 

ÉV HAJÓJA KÖZÖNSÉGVERSENY 

 

LEÍRÁS 

A Budapest Boat Show 2017-ben először közönségversenyt szervez a 2017-es Budapest 

Boat Show kiállításra BUDAPEST BOAT SHOW 2017 - ÉV HAJÓJA KÖZÖNSÉGVERSENY 

néven. A versenyen a 2017-es évben kiállító, gyártó és hajóforgalmazó cégek vehetnek 

részt, a 2017-es Budapest Boat Show-n kiállított hajóikkal. Egy kiállító több hajót is indíthat 

a versenyen, de a részvétel feltétele, hogy az adott hajó kiállításra kerüljön a 2017-es 

Budapest Boat Show kiállításon. 

 

VERSENY MENETE 

A Budapest Boat Show 2017 Év Hajója közönségverseny a Budapest Boat Show facebook 

oldalán (https://www.facebook.com/budapestboatshow) fog zajlani. A versenyen való 

részvételhez a kiállítók megkapják a verseny kiírását és a jelentkezési lapot, melyet 

kitöltve, minimum 1 megabyte méretű fotóval ellátva szükséges visszaküldeni. 

A Budapest Boat Show szervezői a beérkezett jelentkezési lapok alapján egy képgalériát 

hoznak létre a Budapest Boat Show facebook oldalán, ahova feltölti az induló hajók képeit, 

illetve a leírásban megnevezik a hajót kiállító céget standszámmal és a hajó leírását. A 

galéria 2017. január 6., pénteken délután 18.00 órától lesz nyilvános, hogy biztosítsuk 

mindenki számára az egyenlő esélyt. A galéria a nyilvánossá válástól kezdve nem változik, 

így később a galériába kerülni nem lehetséges. A versenyre a jelentkezési lapot 2017. 

január 3-a, éjfélig lehet leadni, a később beérkezett jelentkezési lapokat nem áll 

módunkban elfogadni. 

A Budapest Boat Show 2017 Év Hajója közönségversenyt az a hajó nyeri, amelyik 2017. 

február 20-a 17.00-ig a legtöbb like-ot kapja. Amennyiben a verseny záró időpontjában az 

https://www.facebook.com/budapestboatshow


 

első helyen szavazategyenlőség áll fent, a verseny automatikusan meghosszabbításra 

kerül 24 órával. 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS 

A Budapest Boat Show 2017 Év Hajója közönségverseny győztesét a 2017. február 23-án, 

a Budapest Boat Show hivatalos megnyitóján hirdetjük ki. 

 

JELENTKEZÉS 

A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapokat, valamint a minimum 1 megabyte méretű, a 

hajót ábrázoló képet 2017 január 3-a éjfélig várjuk a kujalek.mate@hungexpo.hu címen 

Budapest Boat Show 2017 - Év Hajója közönségverseny tárggyal. A hiányosan, illetve 

határidőn túl beérkező jelentkezéseket sajnos nem áll módunkban elfogadni. 

A verseny szervezői fenntartják a jogot, hogy alacsony részvételi szándék mellett a 

versenyt eltöröljék, így amennyiben nem jelentkezik tíz különböző cég, a verseny eltörlésre 

kerül. 

 

DÍJAZÁS 

A nyertes hajó bemutatásra kerül a Budapest Boat Show weboldalán (www.boatshow.hu) 

illetve megjelenik a kiállítás utókommunikációjában. Ezen felül a nyertes hajóra készül egy 

„Budapest Boat Show 2017-es Év Közönségnyertes Hajója” matrica. 
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