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Ny app viser vej til ferieoplevelser på 300 campingpladser
Med en ny gratis app får campingfolket nu lettere ved at
finde gode ferieoplevelser på og i nærheden af 300
danske campingpladser. Appen giver også forslag til
campingpladser i nærheden, når man er på farten. Det
er DK-CAMP - Danmarks største campingkæde - der
står bag den nye app.
Camping-appen, der kan hentes gratis på Google Play og
App Store, betyder at mobilen blot skal trækkes op ad
lommen for at få adgang til nogle fantastiske ferieoplevelser
på 300 campingpladser over hele landet. Er man på farten,
og gerne vil finde en campingplads i nærheden, giver
funktionen ”Tæt På” forslag til campingpladser. Desuden
kan man læse nyheder, se videofilm om fx pløkning og links
til, hvad man kan opleve i de forskellige egne af Danmark.
”Med den nye app gør vi det let for vores gæster at holde campingferie på vores
campingpladser. Appen er et godt supplement til vores hjemmeside, mobilsite og trykte
kataloger. Men vi ved, at flere og flere søger efter informationer på nettet, når ferien skal
planlægges, og når man er på ferie. Vores nye app er især et godt medie for vores
gæster, der er taget på ferie og hurtigt vil finde aktuelle informationer om campingpladser
og ferieoplevelser i nærheden”, fortæller Torben Frydenlund Rasmussen, der står i
spidsen for DK-CAMP.
Appen bliver i juni markedsført i en landsdækkende kampagne i biografer og lokalradioer.
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. DK-CAMP har et sekretariat i
Vejle med 4 ansatte.
Find flere oplysninger på www.dk-camp.dk.

