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Danmarks førende campingportal
Vi tilbyder tv, internet, video, On-Line blad, vogndatabaser, pressepakker,
filmaftener, foredrag, guidede campingture og specielle campingevents.
Campingferie.dk er en af de førende campingportaler, takket været en
løbende produktudvikling og et udvalg af aktiviteter som kun findes hos
Campingferie. Resultatet af dette er 35.000 unikke besøgende om ugen på
portalen, som opdateres hver dag med nyheder.
Rejsedagbøger og film fra spændende rejser i campingvogn og
autocamper og et gratis On-Line Campingblad som udkommer 4 gange om
året på nettet og som kan læses på Mobiltelefon, PC og Tablet. det kan andre
portaler ikke tilbyde.
Portalerne Campingferie.dk og Autocampernyt.dk er samlingspunktet for
danske campister og fritids-interesserede. Campingferie.dk fokuserer på campinginformationer for nye og kommende samt etablerede campister, med fokus på telte, teltvogne, campingvogne, autocampere, fortelte, udstyr, tilbehør,
campingpladser og rejsebeskrivelser skrevet af campister.
Autocampernyt.dk er Danmarks største portal for den hastigt voksende
gruppe af danskere der ønsker at rejse i autocampere.

Internet
Campingferie.dk har mere end 2 millioner
unikke besøgende og mange millioner sidevisninger om året. Vælg mellem sidebanner i
formatet 140x100 pixels eller topbanner på
728x90 pixels. Du kan også få dine campingvogne, teltvogne, trailere eller autocampere i
Danmarks største campingdatabase, hvor du
samtidigt får din helt egen database, på din
egen hjemmeside, med i prisen. Vi kan også
tilbyde en forteltdatabase.
Yderligere information:
Mads Nielsen, Tlf.: 43 44 17 16 / 21 68 47 48

Autocamper-nyt.dk er en portal for de mange, der interesserer sig for, drømmer om, eller lever livet i en autocamper. På redaktionen har vi fingeren på pulsen, når det drejer
sig om test og præsentation af campere,
teknik samt udstyr og tilbehør. Og selvfølgelig også rejsereportager. En speciel vogndatabase kun med autocampere finder du på
Autocamper-nyt.dk.
Yderligere information:
Peer Neslein, tlf.: 43 44 17 16/ 40 30 05 04

Af firmaets øvrige aktiviteter kan nævnes camping-events, web-tv,
videoproduktioner, presseudsendelser, guidede campingture, foredrag
og-filmaftener.
Firmaets koncept bygger ganske enkelt på, at vi som aktive campister er
der hvor tingene sker, nemlig på Danmarks og Europas landeveje og campingpladser. Det er her vi henter vores erfaringer, skriver vores artikler, samt
laver TV og video, uanset om det er sommer eller vinter.
Bag Campingferie.dk står Peer Neslein som etablerede sit
reklamebureau i 1987, hvor nu tre heltidsansatte medarbejdere samt
freelance skribenter leverer de mange rejsebeskrivelser, tester
campingvogne, teltvogne og autocampere, besøger campingpladser og
tester udstyr og tilbehør. Få en uforpligtende snak om dine muligheder.
Send en mail til peer@neslein.dk
Med venlig hilsen
Peer Neslein og Mads Nielsen

TV-produktioner på Youtube
Siden 1990 har Campingferie.dk produceret
mere end 400 film omhandlende camping, ferie
og fritid.
Programmerne sendes på internettet på
www.youtube.com/user/campingferie
i fuld kvalitet og ofte i HD. Denne tv-kanal er
ganske gratis og stadig flere ønsker at se TV via
nettet. Via smart TV eller PC kan du se rejse- og
campingudsendelser på dit tv når det passer dig

Sociale medier
Campingferie.dk har dagligt kontakt med
masser af nye og etablerede campister via de
sociale medier Facebook, Twitter, Youtube og
Instagram. Vi udfører både reklame og
kampagner på de sociale medier. Vi har flere
events og rejser som følges her.

og din familie, ganske gratis.
Yderligere information:

Mads Nielsen, tlf.: 43 44 17 16 / 21 68 47 48

Yderligere information: Peer Neslein eller
Mads Nielsen, tlf.: 43 44 17 16
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35.000 unikke
besøgende
- hver uge

Events

Sparringspartner

Camping-events.dk er navnet på en afdeling
og aktivitet der, som navnet fortæller, handler
om specielle arrangementer og Events.
Campingferie har gennem de sidste år høstet
stor erfaring netop med camping-events som
bl.a. ”Ekspedition Ulveskansen”, ”North Cape
Winter Challenge”, “Vulkanturen” ,
”Pilgrimsturen”, ”Black Sea Challenge”,
”Campingferies Snow Meeting” ”Kabe Winter
Challenge” og den årlige tilbagevendende
begivenhed ”Campingkaravanen”, der kører
gennem Danmark hvert forår.

Få et uforpligtende ide-møde og hør om dine
muligheder.
Aftal tid med Mads eller Peer,
på tlf.: 43 44 17 16 hvis du ønsker et uforpligtende besøg omkring nye tiltag.

Af kommende Events for 2018, kan bl.a.
nævnes, 10 års jubilæumstur på "Rhinen i
Flammer" og Campingkaravanen samt nye
projekter som nævnes senere. Vi kan tilbyde at
løse opgaver, der kræver nytænkning og
kreativ tankegang fra ideudvikling til
gennemførelse.

Venlig hilsen Peer og Mads

Yderligere information:
Peer Neslein, tlf.: 43 44 17 16
eller mobil: 40 30 05 04.

Læs Campingbladet.dk på Mobil,
Tablet eller PC

Bladet der er på 100 sider, udkommer 4 gange
om året, januar, marts, maj og oktober.
Bladet udkommer i starten af måneden og er et
On-Line blad. Det kan læses overalt af alle og kan
hentes på adressen www.campingbladet.dk.
Bladet er aktivt og indeholder links direkte til
annoncørens hjemmeside eller tilbud.
Vi tilbyder også at indsætte film eller link til film i
bladet. Der er i hvert nummer spændende
artikler og film med camping og outdoor.
Vi udgiver bladet og laver reklame for det på de
sociale medier og vores egne portaler. Vi
udsender også bladet til alle tilmeldte brugere.
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CAMPINGBLADET.DK
Gratis On-Line
Campingblad
Bladet udkommer i januar, marts, maj og
oktober.
Tal med Mads Nielsen eller Peer Neslein om
annoncer, tlf.: 43 44 17 16.
Mobil Mads Nielsen.: 21684748
Mobil Peer Neslein.: 40300504
Redaktionelt stof: Peer Neslein, tlf.: 40300504.

Medieplan 2018
Priser:
1/8 side Efter aftale
1/4 side kr. 4.000,1/2 side kr. 7.000,1/1 side kr. 10.000,Dobbeltside Efter aftale
(Alle priser er ekskl. moms 25 %)

2018
Nr. 2

2018
Nr. 3

2018
Nr. 4

2018
Nr. 5

08/01

05/03

14/05

08/10

15/12/17

01/03/18

07/05/18

01/10/18

Udkommer ca.:
Annonce
deadlines:

Rabat:
Ved samlet indrykning af annonce, internet
og/eller TV, kan forhandles en rabat. Ved
annullering, efterfaktureres den for meget
opnået rabat i forhold til prislisten. Der ydes
bureauprovision efter aftale.

Bagside

Dobbeltside

400 x 250 mm
Til kant:
420 x 280 mm

Tekniske data:
Format: 210 x 280 mm.
Links indsættes i annoncen, 1 link er
indeholdt i prisen.

185 x 250 mm
Til kant:
210 x 280 mm

1/4 side

1/4 side

90 x 122 mm

185 x 58 mm

Annoncemateriale:
Materialet modtages som færdig/lukket Pdf
fil. Materialet overføres til:

info@campingferie.dk

1/1 side

1/2 side

185 x 250 mm
Til kant:
210 x 280 mm

90 x 250 mm
Til kant:
103 x 280 mm

1/2 side

185 x 122 mm
Til kant:
210 x 138 mm

Husk:
Alle til kant
formater skal
tillægges 5 mm
til beskæring.

ANNONCEBESTEMMELSER: Campingferie forbeholder sig ret til at afvise uønskede annoncer. Annullering: Skal meddeles skriftligt senest 7 uger før udgivelsen. Reklamationer: Campingferie
påtager sig intet ansvar hvor materialet på forhånd er påtalt som værende mindre egnet til
reproduktion, eller hvor indleveringsfristen er overskredet. Fejl: For fejl, der ikke skyldes annoncøren/
bureauet, yder Campingferie en prisreduktion efter skøn over an-noncens værdiforringelse.
Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt, senest 1 uge efter bi-lagsbladets modtagelse.

Campingferie.dk aps Knudslundvej 19

DK-2605 Brøndby

Telefon: 43 44 17 16

E-mail: info@campingferie.dk

