
Danmarks førende campingportal  

Kom i kontakt med 250.000 besøgende hver måned! 

De besøgende på vores medier interesserer sig for rejser, oplevelser, fritid, natur, kultur, outdoor, seværdigheder, camping-

pladser, campingvogne, fortelte, autocampere, solceller, teknik, 

helårscamping og alt andet der er centreret omkring campingferie i 

Danmark og Europa. 

Vi kan tilbyde en palet af medier hvor du kan komme i kontakt med de 

mange besøgende: 

Campingferie.dk – den førende campingportal skrevet af campister for 

campister 

Autocampernyt.dk – masser af artikler og film 

Campingbladet.dk – Digitalt blad med artikler og film 

Campingferie YouTube kanal med 800 rejse- og campingfilm 

Facebook - opdatering hver dag 

Instagram – løbende opdatering 

Twitter – løbende opdatering 

Nyhed: 

Fra 1. april 2020 kan vi tilbyde dronefilm så dine kunder kan se din forretning fra luften. Få et tilbud.  

Obs: Kunder der har en pakkeaftale med Campingferie har automatisk en dronefilm i pakken. 

Markedsføringspakker – spar 35%  

Hør om de 3 pakker – henholdsvis Bronze, Sølv og Guld hvor du sparer op til 35% og betaler et fast lavt beløb hver måned. 

 

Filmproduktion 

Vi kan tilbyde de populære Walk and talk film hvor vi på en levende måde præsenterer din forretning eller dit produkt. 

Yderligere information Peer Neslein mobil 40300504 eller mail peer@neslein.com  

Campingferie.dk ApS Knudslundvej 19 DK-2605 Brøndby  Telefon: 40 30 05 04  peer@neslein.com 
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Medieplan for Campingbladet 2020 
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Annonce 

deadlines: 19/12/19 30/04/20 29/09/20 

Alle beløb er excl moms. 

Banner priser 2020 på www.campingferie.dk og www.autocampernyt.dk  

Sidebanner 140x100 pixels. Banner vises hele tiden på  

forsiden samt alle sider med banner.  

Kr. 1.000 pr. mdr ekskl. moms. Speciel pris ved 12 mdr. 
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Stort banner 728 x 90 pixels. Banner skifter med andre i rotation  

3 forskellige steder på forsiden af Campingferie.dk og Autocampernyt.dk.  

Kr. 2.000 pr. mdr ekskl. moms.  

Mega banner 930 x 180 pixels. Topbanner på forsiden af Campingferie.dk 

og Autocampernyt.dk. Skifter med andre banner.  

Kr. 3.000 pr. mdr ekskl. moms.  

peer@neslein.com 

http://www.campingferie.dk
http://www.autocampernyt.dk

