
 

Meld din camping- plads ind nu og  få del i alle  fordelene som medlem af  DK-CAMP 

BLIV EN DEL AF DK-CAMP
- DANMARKS STØRSTE KÆDE AF CAMPINGPLADSER   



Dine fordele som medlem af DK-CAMP
Som lejrchef på en campingplads kan du have brug for at 
være en del af noget større. 

DK-CAMP er Danmarks største kæde af campingpladser.  
Og med mere end 50 år på bagen ved vi, at vi står stærkere 
sammen – end hver for sig. 

Med et medlemskab af DK-CAMP:

• styrker du din markedsføring og bliver mere synlig i ind-  
   og udland 

• får du din økonomi til at række længere ved at bruge  
   kædens indkøbsaftaler 

• får du adgang til et netværk af 230 kolleger med mu- 
   lighed for masser af sparring og hjælp i dagligdagen

Et medlemskab af DK-CAMP vil understøtte din forretning 
positivt.

Bliv en del af noget større  

Som en lille plads kan vi blot sige, 
at vi drager nytte af de fordele, der 
er ved at være en del af forenin-
gen. Både synligheden på nettet, i 
brochurer, på messer og genkende-
ligheden over at have DK-CAMPs 
vimpel hængende ude ved vejen, 
men også diverse leverandøraftaler. 

Derudover er vi superglade for 
netværket og hjælpsomheden fra 
andre medlemmer, når man som os 
er grønne i campingbranchen. 
Alle tre fordele anser vi i dag for 
uundværlig, og vi synes helt klart, 
at det er prisen værd som vores 
medlemskab koster os årligt. 

Betina & Flemming 
Tørring Camping

”

DK-CAMPs  
fokusområder

Markedsføring 

Indkøbsaftaler

Sparring og netværk



Digital markedsføring
DK-CAMP markedsfører dagligt kædens pt. 230 camp-
ing-pladser med inspirerende og motiverende indhold på 
en række digitale platforme. 

Den digitale markedsføring sker på dk-camp.dk og på 
sociale medier som Facebook og Instagram, men også 
ved digital annoncering i ind- og udland. Vi følger løbende 
den digitale markedsførings udvikling og tilpasser vores 
markedsføring efter tidens markedsføringsmæssige trends. 

Egen profilside
Som medlem får du din helt egen profilside på dk-camp.dk, 
hvor du kan præsentere din campingplads, linke til din 
egen hjemmeside og bookingside samt fortælle gæsterne 
om, hvad de kan opleve på og i nærheden af din camping-
plads. Din profilside vil placere sig højt i søgeresultatet, når 
dine gæster søger på Google.

Stærk markedsføring i 
digitale og trykte medier 

Nyhedsbreve
Du bliver også en del af markedsføringen i vores nyheds-
breve, som sendes ud til cirka 20.000 glade gæster hver 
anden uge. 

Campingguide
DK-CAMPs campingguide bliver trykt i cirka 250.000  
eksemplarer og bliver distribueret til bl.a. caravan- 
forhandlere, turistattraktioner og turistbureauer i Dan-
mark, Tyskland, Holland, Belgien, Norge og Sverige. 

Selvom du ikke tegner en annonce i campingguiden, bliv-
er du markedsført i guiden med en rubrikannonce, og din 
campingplads bliver præsenteret på det meget populære 
fold-ud-Danmarkskort, der er i guiden.

Messer
Hvert år deltager DK-CAMP i en række messer i Dan-
mark, Tyskland, Holland og Sverige, hvor vi markedsfører 
alle vores medlemspladser.

”Gennem DK-CAMP får vi en god og bred 
markedsføring, bl.a. i camping-guiden 
og på hjemmesiden. Og vores gæster 
kender DK-CAMP og vil gerne have bro-
churen i informationen.

Rikke & Lasse 
Humlum Camping



Bliv medlem af vores undergrupper
Du kan også vælge at markedsføre dig sammen med nogen, ”der ligner dig”. Det kan du gøre i undergrupperne ”Elite Camp”, 
der har god kvalitet i fokus, ”Små Pladser”, hvor ro og nærvær er i højsædet eller ”CityCamping.dk”, der har byens fristelser 
som fælles holdepunkt. 

Fælles markedsføring giver styrke
Når vi gør det sammen, har vi flere muskler at spille med – og det stærke markedsføringsnetværk vil betyde en øget interesse 
for camping i Danmark og give din campingplads flere bookinger.

Som medlem af DK-CAMP har du adgang til aftaler med mere 
end 70 leverandører, der leverer stor set alt, hvad du har brug 
for på din campingplads. Mange af leverandørerne tilbyder 
rigtig gode rabatordninger, hvoraf nogle aftaler er ekstraordinær 
for-delagtige. 

Du får del i nogle af markedets bedste priser på indkøb af bl.a. is, 
indløsning af betalingskort (Nets), brændstof, maling, tryksager, 
messematerialer, beachflag, roll ups, bannere m.m. – uanset om 
du har en lille eller stor campingplads.

De gode aftaler kan vi lave, fordi vi er mange, der gør det sam-
men.  

”

”Vi har kun været medlem i et år. Jeg 
er sikker på, at vi har fået flere gæster 
takket være DK-CAMP - det er den 
største fordel. En anden fordel er, at jeg 
får hurtig og kompetent svar fra sek-
retariatet eller fra mine lejrchefkolleger, 
når jeg har et problem.

Monica, Løkken Vestkystcamping

Bedre økonomi med fælles 
indkøbsaftaler

Når vi skal gøre indkøb på 
campingpladsen, tjekker vi 
altid DK-CAMPs indkøbs-af-
taler. Vi bruger en del af 
aftalerne fast, og det sparer 
os mange penge”.

Dorthe og René 
Horsens City Camping

Små
Pladser



Som medlem af DK-CAMP står du aldrig alene. Du 
bliver medlem af en kæde, der gør alt for at styrke 
din indtjening. Du får 230 andre lejrchefer som kol-
leger - sammen gør I hinanden stærkere.
 
Især i din egen lokale kreds vil du opleve et tæt 
og kollegialt fællesskab, hvor I mødes minimum to 
gange årligt. I det daglige udfoldes fællesskabet på 
vores intranet og i en lukket gruppe på Facebook. 
Her kan du altid få et godt råd og høre om dine 
kollegers erfaringer. 

Du modtager også løbende nyhedsbreve med 
tendenser, inspiration og viden indenfor camp-
ing-verdenen – direkte i din indbakke.

Få hjælp af en mentor
Er du ny lejrchef, er det i starten en ekstra stor  
opgave at skulle drive en campingplads. Her giver  
DK-CAMP dig muligheden for at få kontakt til en 
mentor, som du kan sparre med i opstartsfasen. Det 
er en ordning rigtig mange nye lejrchefer i tidens løb 
har haft stor glæde af.

Gratis råd fra advokat eller revisor
Har du brug for hjælp og rådgivning fra enten 
en advokat eller en revisor? Så kan du kontakte 
sekretariatet, der vil sørge for at indhente et gratis 
råd fra kædens revisor og/eller advokat, hvis der er 
noget, der trykker. Så ved du lidt mere om, hvor du 
står, inden du eventuelt kontakter en rådgiver mod 
betaling.

Få sparring og masser af 
gode kolleger

”Netværket imellem medlemmer er yderst vigtigt for os.  
For at få noget ud af det, er man nødt til at deltage aktivt  
i møderne og de arrangementer, der er.

Karen & Brian 
Rosenvold Camping



Hvad koster det at være medlem?
Et medlemskab i DK-CAMP gælder for perioden  
1. oktober - 31. september. Melder du dig ind i et  
igangværende medlemsår, betaler du forholdsmæs-
sigt i det år, du bliver medlem. Du kan altid melde dig 
ud med en måneds varsel ved udløb af et medlemsår.

Prisen for et medlemskab afhænger af størrelsen 
på din campingplads. Dit kontingent betaler du på 
årsbasis.

Her er eksempler på, hvad et medlemskab koster for 
udvalgte størrelser campingpladser: 

• 75 enheder - 592 kr. pr. måned
• 150 enheder - 1.017 kr. pr. måned
• 250 enheder - 1.356 kr. pr. måned

Der betales desuden et indmeldelsesgebyr på 
2.500 kr. 

Interesseret?
Det daglige omdrejningspunkt for foreningens drift 
er sekretariatet i Vejle. Du er altid meget velkommen 
til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål, 
ønsker yderligere materiale eller er overbevist om, at 
du gerne vil meldes ind i Danmarks største kæde af 
campingpladser med alle de fordele, det giver dig og 
din campingplads.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig – og endnu mere til at 
få dig og din campingplads med på holdet.

Du kan kontakte os på telefon 7571 2960 eller   
info@dk-camp.dk.

Kontakt os:
 
DK-CAMP
Porschevej 12
7100 Vejle
Tlf. 75 71 29 60
info@dk-camp.dk
dk-camp.dk

”Det kontingent, jeg betaler til DK-CAMP er fint. Kontingentet 
kan jeg alene tjene hjem på leverandørrabatter. 

Mette 
Skovly Camping


