PRESSEMEDDELELSE, 1. april 2015

DK-CAMP belønner sine campinggæster med rabat på
oplevelser
Danmarks største campingorganisation, DK-CAMP, indfører et loyalitetsprogram, der giver
campinggæster rabat på film, koncerter, sportsevents, forlystelser, wellness, restauranter
m.v. i hele Danmark.
En ny campingsæson står for døren, og det er tid til, at de
mange campinggæster skal købe eller forny deres campingpas.
Som et nyt tiltag indfører DK-CAMP nu et såkaldt PLUSCARD,
der giver campinggæster, der køber deres campingpas på en af
DK-CAMP's mere end 300 selvstændige campingpladser rabat
på bl.a. film, forlystelser, restauranter m.v. i hele Danmark.
- Vi ved, at mange af vores gæster på campingpladserne er
aktive i deres ferie og fritid og gerne vil have oplevelser. Med
PLUSCARD vil vi vise, at vi sætter stor pris på deres loyalitet som campinggæster. DK-CAMP har
50 års jubilæum i år, og PLUSCARD er vores måde at fejre det på i forhold til vores gæster",
fortæller Preben Christensen, der står i spidsen for DK-CAMP.
Et PLUSCARD koster 25 kr., som hurtigt er tjent ind første gang kortet bruges.
Særlig hjemmeside med oplevelser
Med et campingpas og et PLUSCARD i hånden, der er er købt på en af DK-CAMP's
campingpladser, kan campinggæsten nu logge sig ind på en hjemmeside og købe de oplevelser,
som gæsten har interesse i.
Campinggæsten bestiller og betaler selv billetterne direkte på sitet, og gæsten er selvfølgelig
velkommen til at invitere familie og venner med.
PLUSCARD-hjemmesiden vil løbende blive opdateret med flere tilbud, og gæster med et
PLUSCARD modtager cirka hver 14. dag en e-mail med de nye tilbud.
Du finder flere oplysninger om DK-CAMP's nye PLUSCARD på www.dk-camp.dk
Yderligere oplysninger
Kan fås hos DK-CAMP's landsformand, Preben Christensen, 4045 6306 eller
pc@odderstrancamping.dk.
Om DK-CAMP
DK-CAMP er Danmarks største sammenslutning af campingpladser. Med godt 310 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
www.dk-camp.dk.

