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Flere skal campere i Danmark
Danmarks største sammenslutning af campingpladser, DKCAMP, vil have flere til at vælge camping som ferieform. Et
nyt firmalogo, en ny webportal og et nyt slogan, JA TAK til
Danmark, skal sætte fokus på, at campingferie i Danmark
kan sammensættes præcist, som gæsterne ønsker det.
Oplev den friske vind i håret på en cykeltur ad vesterhavsstien. Lyden
af metal, der slår mod metal, høje mandsbrøl og lugten af bål og mjød
på vikingemarkedet på Trelleborg ved Slagelse. Eller lad dig føre med
af strømmen i kano på Gudenåen. Danmark byder på rigtigt mange
spændende små og store oplevelser fra tidlig forår til sent efterår. Bor du på en campingplads kan du
komme helt tæt på de begivenheder, du vil opleve. Vil du opleve et nyt geografisk område og få nye
oplevelser kan du hurtigt rykke ”teltpælene” op og booke dig ind på en ny campingplads.

Sig ”JA TAK til Danmark”
”Camping som ferieform er et godt udgangspunkt for at få gode og autentiske oplevelser i Danmark.
Samtidig er det et godt samlingspunkt for familien, hvor man som familie kan få ny energi til nye oplevelser.
Sloganet ”JA TAK til Danmark” er vores budskab om, at man ved at bo på en campingplads, i højere grad
end tilfældet er for andre ferieformer, hurtigt og fleksibelt kan komme tæt på de arrangementer og
oplevelser, du ønsker at tage del i” fortæller Preben Christensen, der repræsenterer DK-CAMP og de 313
danske campingpladser, der er med i foreningen.
Sloganet ”JA TAK til DANMARK” spiller flot op til farverne i det nye logo, der udtrykker de fire vigtige
elementer i camping, nemlig natur, vand, himmel og sol.

Ny webportal og flottere præsentation af campingpladserne
En ny webportal, hvor gæsten hurtigt kan søge frem til de faciliteter, man ønsker sig på campingpladsen, er
også et led i at få flere gæster ud på de danske campingpladser.
”Det skal være let for gæsten at finde en campingplads på vores nye webportal. Derfor tager vi gæsten ”i
hånden”, så han/hun hele tiden bliver opdateret med en liste med relevante campingpladser, hvor der kan
findes mere information om den enkelte campingplads. Vi har taget den mest moderne form for søgning på
nettet i brug”, fortæller Preben Christensen.
På den nye webportal er der også mulighed for at se om campingpladsen har nogle spændende tilbud eller
måske et Last Minute-tilbud.

Lad dig inspirere
På DK-CAMP’s webportal kan man oprette et gratis abonnement på DK-CAMP’s on-line nyhedsbrev. Her vil
der løbende i sæsonen blive bragt tips til, hvad gæsterne kan opleve forskellige steder i Danmark. Så er det
bare at sætte campingvognen på krogen, booke en hytte, mobilhome eller et telt på den ønskede
campingplads. Så er du med til at sige JA TAK til Danmark.

Yderligere oplysninger
Du finder DK-CAMP’s webportal på http://www.dk-camp.dk/.
Evt. flere oplysninger kan fås hos DK-CAMP’s landsformand, Preben Christensen, 4045 6306,
info@odderstrandcamping.dk eller Hans Jakobsen, DK-CAMP-sekretariatet, 2117 2442, hans@dk-camp.dk.

Om DK-CAMP
DK-CAMP er Danmarks største sammenslutning af campingpladser. Alle campingpladserne ligger i
naturskønne områder over hele Danmark og er meget forskellige i forhold til størrelse, faciliteter og
aktiviteter. Hos DK-CAMP er du altid sikker på at finde en campingplads, der opfylder alle
familiemedlemmers feriedrømme.

