Pressemeddelelse sendt ud 14. januar 2015

Danmarks største campingorganisation udgiver 5 nye kataloger
Det er typisk i de første par måneder af et nyt år, at familien Danmark planlægger
sommerens campingferie. Med DK-CAMP’s nye gratis kataloger som inspiration, har de nu
alle muligheder for at planlægge årets ferieoplevelser.
DK-CAMP har netop sendt 5 gratis kataloger på gaden, og de kan
snart fås hos bl.a. turistbureauer, caravanforhandlere og selvfølgelig på
DK-CAMP’s 313 campingpladser over hele Danmark. Desuden kan
man få katalogerne på Ferie-Fritids-messen i Odense 23. – 25. januar
og messen Ferie for Alle i Herning 20. – 22. februar.

DK-CAMPING-Guiden – nu mere interaktiv end tidligere
DK-CAMP’s hovedkatalog – DK-CAMPING-Guiden – der for mange
gæster på de danske campingpladser er et must at have det nyeste
eksemplar af - er i 2015 blevet mere interaktiv i den udgave, der findes på DK-CAMP’s webportal.
Når man bladrer i netudgaven af guiden, kan man nu finde direkte links til mange campingpladsers
hjemmesider eller se en video fra campingpladsen.
”Den trykte udgave af campingguiden er stadig vores største aktiv i vores markedsføring af dansk
camping i ind- og udland. Men for at tilgodese de mange mennesker, der også gerne vil tilgå vores
guide på internettet, har vi tilført guiden nye interaktive muligheder. Det betyder, at gæster, der
søger efter en campingplads at booke ophold på ikke behøver at forlade guiden, når de skal
undersøge den enkelte campingplads nærmere på nettet. Vi håber, at der vil blive taget godt imod
den udvidede mulighed for interaktivitet af vores gæster” fortæller Preben Christensen, der står i
spidsen for DK-CAMP.

4 specialkataloger til campinggæster, der ved, hvad de vil!
Foruden DK-CAMPING-Guiden 2015 udgiver DK-CAMP 4 populære specialkataloger:





Elite Camp – 10 campingpladser, der særligt fokuserer på høj kvalitet
Små Pladser – 36 campingpladser, der lægger vægt på nærhed og personlig service
City Camp – 27 campingpladser, der ligger tæt på en stor eller større by
QuickStop – cirka 200 campingpladser, der tilbyder fleksibel overnatning for autocampere

På DK-CAMP’s webportal – dk-camp.dk – finder du alle katalogerne. Her kan du også se en
grundig præsentation af alle DK-CAMP’s 313 campingpladser.

Vide mere?
Flere informationer kan fås hos DK-CAMP’s landsformand, Preben Christensen, 4045 6306 eller
preben@odderstrandcamping.dk.

Om DK-CAMP
DK-CAMP er Danmarks største sammenslutning af campingpladser. Med 313 individuelle
campingpladser, der spænder fra 1 til 5 stjerner, er de meget forskellige i forhold til størrelse,
faciliteter og beliggenhed. DK-CAMP’s campingpladser findes over hele Danmark. Læs mere på
dk-camp.dk.

