SIRENA YACHTS YENİ SÜPERYAT SERİSİYLE ABD’Yİ FETHETTİ
Sirena Yachts, Monaco Yacht Show’da ilk kez dünyaya duyurduğu yeni süperyat serisini bu kez
ABD’li deniz tutkunlarıyla tanıştırdı. Ülkenin en önemli yat fuarlarından Fort Lauderdale
International Boat Show 2022’de yeni süperyat serisini tanıtan Sirena Yachts ayrıca Sirena 58,
Sirena 58 Coupe, Sirena 68 ve Sirena 88 modelleriyle yer aldı.
Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi Sirena Yachts, yeni süperyat serisini marka açısından çok önemli bir
pazar olan ABD’de tanıttı. 35, 42 ve 50 metre olmak üzere üç modelden oluşan serinin duyurusu,
ABD’nin en önemli yat fuarlarından biri olan Fort Lauderdale International Boat Show 2022’de yapıldı.
Mühendisliği Van Oossanen Naval Architects, dış tasarımı ise Luca Vallebona’ya ait yeni seri fuarda
büyük bir ilgi gördü. Daha önce ürettiği modellerle ABD’li deniz tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaran
Sirena Yachts, ülkede gördüğü ilgi üzerine 2017 yılında ABD merkez ofisi açmıştı. Fort Lauderdale’de
bulunan ofisin deneyimli ekibi, yeni süperyat serisinin ABD’de tanıtımında önemli bir görev üstleniyor.
Sirena Yachts ABD Başkanı Constantinos K. Constantinou, markanın ABD’de kısa süre içerisinde bir
hayran kitlesi edindiğine dikkat çekti ve “ABD, 30 metreden uzun yatlar konusunda ülkeler
sıralamasında en üst sırada yer alıyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Sirena Superyachts yat serisinin
gelişini büyük bir heyecanla duyuruyoruz. ABD'li yat alıcılarının, yeni serinin yenilikçi tasarım
konseptleri ve özelliklerinden büyük ölçüde etkileneceğini düşünüyoruz” dedi.
Çığır açacak yenilikler
Sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel tasarlanacak yeni süperyat serisi konuklarının
rahatlıkla sosyalleşebileceği geniş hacimli alanlar sunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yaratılan akılcı
çözüm önerileriyle dikkatleri üzerine çeken süperyat serisi; katlanır kanat güverteleri, serinleme
havuzları ve güneşlenme minderleri ile donatılmış birden fazla seviyede dinlenme alanları hem
mürettebat hem de misafirlere güvenli ve rahat erişim sağlamak üzere dikkatle düzenlenmiş
güvertesiyle farkını ortaya koyuyor.
Sahibinin mahremiyetine ve rahatlığına öncelik veren serinin hedef kitlesi 40-50 yaş aralığındaki yeni
nesil süperyat tutkunları. Süperyat sahiplerinin artık daha genç bir kitle olduğunu vurgulayan Sirena
Yachts CEO'su Çağın Genç sözlerine şöyle devam etti:
“Yeni nesil genç yat sahipleri dış alanlarda daha fazla sosyalleşmek ve arkadaşlarıyla samimi yemeklerin
tadını çıkartmak istiyor. Bu yüzden yeni serimizde radikal bir değişiklik yaptık ve resmi yemek bölümünü
kaldırdık. Ayrıca istedikleri zaman yalnız vakit geçirebilmeleri için onlara özel bir teras oluşturduk.”
Fort Lauderdale International Boat Show 2022’de yeni süperyat serisini tanıtan Sirena Yachts ayrıca
Sirena 58, Sirena 58 Coupe, Sirena 68 ve Sirena 88 modelleriyle de fuar ziyaretçisinin karşısına çıktı.
Uzun menzili ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan Sirena 58, sahiplerine birçok farklı yerleşim planı ve
renk seçeneği sunan Sirena 68 ve dünyada büyük bir satış başarısı yakalayan Sirena 88 ABD’li fuar
ziyaretçilerinin en çok ziyaret ettiği modeller arasında yer aldı.
www.sirenayachts.com

