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250.000  

BESØGENDE  
HVER MÅNED 

På Campingferies medier  
 

- Campingferie.dk 

- Autocampernyt.dk 

- Campingbladet.dk 

- YouTube 

- Facebook 

- Instagram 

- Twitter 

Se tv-udsendelser når det passer dig på 

WWW.YOUTUBE.COM/USER/CAMPINGFERIE  

PORTAL FOR  
AUTOCAMPERFOLKET  
se autocampernyt.dk  
 

Spændende  
Camping-Events  
hvert år 
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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.  

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 Signe Neslein 

Internet TV-Produktion på YouTube Sociale medier 

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:  

Peer Neslein: 43441716 / info@campingferie.dk 

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.  

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 og din familie, ganske gratis.  

 

 

Yderligere information:  

Peer Neslein: 43441716 / info@campingferie.dk 

Yderligere information:  

Peer Neslein: 43441716 / info@campingferie.dk 

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: 43441716 / info@campingferie.dk 
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250.000 
BESØGENDE 

- HVER MÅNED 

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. 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.  

 

Yderligere information:  

Peer Neslein 

Tlf.: 43 44 17 16  

Mobil.: 40 30 05 04 

Email: info@campingferie.dk  

Få et uforpligtende ide-møde og hør om 

dine muligheder. Aftal tid med Peer, på tlf.: 

43 44 17 16 hvis du ønsker et uforpligtende 

besøg omkring nye tiltag.  

Læs Campingbladet.dk på Mobil, Tablet eller PC  

Venlig hilsen Peer Neslein 
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