Nautal reforça la seva posició en el segment de luxe amb la compra de
l’empresa britànica de xàrter nàutic Incrediblue
_____________________________________________________________________________
La marca britànica de xàrter nàutic, Incrediblue, es mantindrà i donarà nom al segment de lloguer
de iots de luxe de Nautal el qual suposa actualment el 10% del seu volum de negoci.
Amb aquesta operació, Nautal, amplia la seva plataforma online de lloguer d’embarcacions
d’esbarjo amb una nova línia de negoci especialitzat en el xàrter nàutic de luxe.
Es reforça d’aquesta manera el lideratge de Nautal al Mediterrani, Balears, Còrsega, Sardenya,
Croàcia y, molt especialment, a Grècia, país on va néixer Incrediblue.

22 de gener, 2018.- El creixent hàbit de gaudir de l’oci navegant a bord d’embarcacions de lloguer –
al 2017 el 30% dels vaixells d’esbarjo matriculats s’han destinat al xàrter nàutic, segons la patronal
ANEN-, i, en concret, l’auge de la demanda en el segment més exclusiu de vaixells de luxe, ha portat a
Nautal, la plataforma espanyola líder en xàrter nàutic, a adquirir l’operador britànic Incrediblue.
Es tracta de la primera adquisició de Nautal d’una marca de la competència. Incrediblue, amb seu a
Londres, va ser la startup pionera en el sector de xàrter nàutic europeu i es un referent per a
armadors i clients del Mediterrani Est, principalment de Grècia, Croàcia i Turquia.
Segons Octavi Uyà, CEO de Nautal, “Aquesta operació suposa un salt quantitatiu i qualitatiu molt
important, que ens permetrà reforçar la nostra oferta de iots i velers de luxe al Mediterrani. És una
iniciativa amb la que a més donem resposta a un segment dels nostres clients que demanden cada
cop més aquest tipus d’embarcacions VIP, en el qual sense dedicació específica, hem realitzat l’últim
any el 10% de les nostres operacions, amb lloguers d’entre 50.000 i 500.000 euros. Planegem
continuar amb l’adquisició de competència localment forta en més països.”
Després de la seva adquisició, “Incrediblue”, amb un tiquet mig 3 cops superior al de Nautal, es
convertirà en la nova línia de negoci destinada al xàrter de luxe de Nautal, però amb la seva pròpia
identitat.
Després d’un restyling de la seva marca i del site www.incrediblue.com, està previst que Incrediblue
comenci a treballar amb MYBA, ja que s’espera que més del 90% de les ventes provinguin de lloguers
de iots amb tripulació. Actualment, la cartera de clients de luxe de Nautal està repartida entre
Europa, EUA (USA) i Àsia, en la qual es troben membres de la reialesa de països àrabs, músics
famosos, actors de cinema, empresaris, futbolistes, entre d’altres.
“Els armadors i vaixells actuals d’Incrediblue que pertanyen al segment de iots i megaiots romandran
en aquesta plataforma, juntament amb els iots que actualment tenim a nautal.es. Per altra banda,
les embarcacions d’altres sectors disponibles fins ara a Incrediblue, es traspassaran a Nautal, on
aconseguiran un major volum de reserves gràcies a una major presència web”, assegura Octavi Uyà.
Per en Antoni Fiorakis, CEO d’Incrediblue que ara passarà a formar part del Consell Assessor de
Nautal, “la incorporació d’Incrediblue a Nautal, amb un equip amb el qual compartim la mateixa
filosofia d’empresa, ens permetrà crear un líder global molt sòlid en el mercat de xàrter nàutic.
Actualment, només el 10-15% dels xàrters de iots globals es reserven en línia. Tot apunta a que

durant els pròxims cinc anys aquesta tendència canviarà exponencialment i llavors Nautal i
Incrediblue junts seran líders en aquest mercat”.
En aquesta transició, el renovat site d’Incrediblue es publicarà en set idiomes (espanyol, anglès,
francès, alemany, italià, holandès i grec), per contra dels dos actuals. Per la seva part, Nautal
desenvoluparà la versió grega de la seva site nautal.com amb l’objectiu de reforçar la seva presència
en el mercat grec, on ara compta amb l’expertise dels fundadors d’Incrediblue (d’origen grec), i
aportar els seus clients la millor experiència per navegar a Grècia.

Sobre Nautal
Nautal és el major Marketplace de xàrter nàutic a Espanya, fundat al 2013 com a plataforma web per
posar en contacte empreses de xàrter i propietaris de vaixells amb usuaris que busquen gaudir del
seu oci, navegant. Compta amb la major flota de vaixells disponibles per llogar –més de 19.000
embarcacions a tot el món- que inclou des d’una llanxa o pneumàtica, un veler o catamarà, fins un
exclusiu iot de 80 metres d’eslora. Nautal opera actualment a Espanya, França, Itàlia, Alemanya,
Croàcia, Grècia, Holanda, els Estats Units i al Carib, donant servei per navegar en més de 300 zones
en 34 països a tot el món.

Sobre Incrediblue
Incrediblue és una empresa britànica, fundada per professionals grecs, que neix al 2013 com a una
de les primeres plataformes de reserva online de lloguer de vaixells a Europa. Des de llavors
l’empresa ha recaptat un total de 2,6 milions de dòlars en fons dels principals fons de capital risc
europeus. Actualment, duu a terme xàrters de iots a cinc mercats europeus, sent el centre principal
Grècia i les seves illes, a on conté una flota de més de 1.000 iots, que van des de velers a catamarans
amb tripulació i grans iots a motor de luxe.
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