
    
 

 

Arcona Yachts AB med Navigare Yachting i Orust Sailboat Show och Allt på 

Sjön i Gustavsberg! 

 

Arcona Yachts AB och Navigare Yachting kommer att ställa ut tillsammans på 

båtmässorna i Orust och Gustavsberg. Arcona Yachts kommer att visa upp Arcona 385 

och en Arcona 435 på Orust Sailboat Show, 26-28 augusti. Under Allt på Sjön i 

Gustavsberg, 2-4 september, ställer de ut en Arcona 435 och en Arcona 345. Kom och 

träffa oss för att uppleva båtarna på plats i vattnet, dela seglingserfarenheter och 

upptäck nya sätt att bli en Arcona båtägare på! 

 

Navigare Yachting har utvecklat en premiumprodukt, Ultimate Ownership Program, 

med utvalda Arcona-modeller. Investera i din dröm yacht, och låt Navigare Yachting 

förvalta och underhålla båten i deras charterflotta. Du som båtägare har tillgång till att 

segla hela flottan runt om i hela världen, medan din båt genererar charterintäkter! 

 

"Under de senaste åren ser vi ett ökat intresse för ett alternativt båtägande och 

Navigares Ultimate Ownership-program är ett av de fantastiska sätten att köpa en 

Arcona-yacht på. Vi ser fram emot de kommande båtmässorna och att visa upp våra 

produkter ," säger Urban Lagnéus, VD för Arcona Yachts. 

 

Jesper Rönngard, VD på Navigare Yachting säger, "Vi vet att många kunder har följt både 

Navigare och Arcona genom åren. Nu kan kunderna placera en förstklassig segelbåt i 

ett program där båten, i stället för att kosta pengar, faktiskt kan generera en årlig 

avkastning”. 

_____________________  

Om Arcona:  

Arcona Yachts AB är en båtproducent i det högre premiumsegmentet av segelyachter 

med fokus på den ultimata kombinationen av komfort och prestanda. Företaget har sin 

bas i Gustavsberg med produktion i Uddevalla samt i Estland. 

  

En Arcona bjuder alltid på en sann seglingsglädje för hela besättningen vare sig man 

seglar med liten eller stor  besättning. Att segla komfortabelt med familjen för att nästa 

dag kunna tävla med full besättning eller short-handed på ett race på hög nivå med 

höga ambitioner är något helt unikt som Arcona erbjuder utöver det vanliga. 

Med högsta skandinaviska kvalitet samt väldesignade detaljer sticker Arcona ut med 

hela modellprogrammet i en egen genre som de kallar ”Performance Sailing”!  

 

www.arconayachts.se 

+46 8 519 410 40 

info@arconayachts.se 

 

Om Navigare Yachting: 

Navigare Yachting är världens ledande premium charteroperatör. Företaget hanterar 

operationen, försäljningen av segelbåtar till charter och uthyrningen av över 300 



    
 

 

segelbåtar på 11 baser runt om i världen. Navigare grundades 2001 av Jesper Rönngard 

och Per Abrahamsson. Huvudkontoret är baserat i Malmö och har ca. 100 anställda 

runtom i världen. 

 

Navigares baser finns i Grekland, Spanien, Kroatien, BVI, USVI, Thailand, Sverige, Turkiet, 

Bahamas och Seychellerna. På den svenska privatmarknaden är Navigare Yachting även 

exklusiv återförsäljare av Lagoon och  Jeanneau segelbåtar.  

 

wwww.navigare-yachting.com 

+46 40 26 08 08 

yachtsales@navigare-yachting.com 

 

För mer information kontakta: 

Jesper Rönngard, VD Navigare Yachting 

073-372 71 99 

Urban Lagnéus, VD Arcona Yachts 

070 332 33 10 

 

 

__________________ 

www.arconayachts.se    

For PR enquiries, please contact: kate@arconayachts.com 

 

www.navigare-yachting.com 

For marketing enquiries, please contact: emma@navigare-yachting.com 
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