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Pressemeddelelse fra DK-CAMP

Danmarks mest læste campingguide er på gaden
Mangler du inspiration til, hvor campingferien skal holdes i år? Så er der nu god hjælp
at få. Danmarks største kæde af campingpladser - DK-CAMP - er på gaden med de nye
kataloger 2016.
Vil du opleve Nordjyllands brede vidder eller
Sydfyns romantiske herregårde? Eller vil du
have vind i håret i Vestjylland eller smage "Sol
over Gudhjem" på Bornholm? Med en eller flere
af DK-CAMP's nye kataloger i hånden bliver det
lidt lettere at beslutte, hvor ferien går hen i år.
Ud over campingkædens meget efterspurgte
campingguide - DK-CAMPING-Guiden - udgiver
DK-CAMP fire kataloger, der er målrettet
forskellige grupper:

 Elite Camp - 10 campingpladser, der især
tilbyder høj kvalitet
 Små Pladser - 31 campingpladser, der har
fokus på nærhed og personlig service
 City Camp - 23 campingpladser, der ligger
tæt på en større by
 QuickStop - godt 150 campingpladser, der
tilbyder fleksibel og billig overnatning til
autocampere.
I DK-CAMPING-Guiden finder du bl.a. forslag til, hvad I kan opleve i de forskellige områder af Danmark samt
annoncer for de meget forskellige campingpladser, som I kan booke ferien på.
Alle katalogerne kan du få gratis på turistbureauer, hos caravanforhandlere og kædens 300 campingpladser.
Katalogerne kan også fås på DK-CAMP's stand på feriemesserne i Odense, Herning og Aalborg i januar og
februar måned.
Læs katalogerne online
Kan du ikke vente med at få den trykte udgave af katalogerne - så fortvivl ikke. Alle katalogerne er allerede
tilgængelige online på DK-CAMP's webportal.
- Vi oplever, at vores gæster sætter stor pris på at have vores kataloger i fysisk form med i bilen, når de er på
ferie. De bruger dem til at finde den næste campingplads eller til at få inspiration om, hvad de skal opleve i
området. Men vi ved også, at mange af vores gæster bruger tablets, der gør det muligt at se katalogerne i en
fornuftig størrelse på en skærm. Derfor tilbyder vi i øget omfang begge muligheder, fortæller Torben
Frydenlund Rasmussen, der står i spidsen for DK-CAMP.
Torben fortæller endvidere, at online-udgaven af DK-CAMPING-Guiden tilbyder flere interaktive funktioner,
som fx direkte links til campingpladsernes hjemmesider og videofilm. Dermed har gæsterne et ekstra godt
udgangspunkt for at beslutte, hvor campingferien går hen i år.
Flere oplysninger
Kan fås hos DK-CAMP's formand, Torben Frydenlund Rasmussen, 20 43 71 52 eller tr@camphverringe.dk.
Om DK-CAMP
DK-CAMP er Danmarks største kæde af campingpladser. Med 300 campingpladser, der spænder fra 1 til 5
stjerner, er de meget forskellige i forhold til størrelse, faciliteter og beliggenhed. Campingpladserne findes over
hele Danmark.

