PORT OF DEN HELDER
TROTSE GASTHEER SAIL
De imposante tallships die
tijdens Sail Den Helder 2013
de haven van Den Helder
aandoen, staan symbool voor
het ondernemend karakter
waar Nederland groot mee
is geworden. Dat sluit mooi
aan op de bedrijvigheid en
innovatiekracht in de Helderse
haven.
Port oÍ Den Helder, samen met de
Koninklijke Marine de trotse gastheer

van dit nautische megaspektakel,
werkt samen met ondernemende
partijen aan versterking van de
haveneconomie. De bestemming?
De zeel Port of Den Helder brengt
mensen, kennis, veiligheid en
materialen naar zee.
Sail zet de boodschap van een
onderscheidende haven extra kracht
bij, meent algemeen directeur Martin
Bosch: "Sail Den Helder 2013 is niet
alleen van belang en waarde voor de
haven en de stad, maar voor de hele

regio. Met de komst van duizenden
bezoekers aan Sail Den Helder 201 3
wordt Den Helder stevig op de kaad
gezet. Het evenement biedt ons
de gelegenheid om op vrildag 21
juni de vernieuwde en uitgebreide
Visserijkade officieel te openen én
het belang van de toonaangevende
kennis- en servicehaven op het
gebied van offshore energie en
defensiegerelateerde industrie voor
de economische ontwikkeling van de
regio te onderstrepen."
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PORT OF DEN HETDER BRENGT MENSEN, KENNIS,
VEITIGHEID EN MATERIALEN NAAR ZEE.
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