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EN SÄKER VÄG

TILL STARKA
AFFÄRSRELATIONER
Affärsmöjligheter i en bransch som investerar och utvecklar.

Första steget mot bättre
affärer – välj paket
SCR Associerad Partner finns för er som har eller vill bygga
starka affärsrelationer med SCR-anslutna campingplatser.
Vilket ditt behov än är så har vi en lösning som passar:

Detta ingår i de olika paketen när
du blir SCR Associerad Partner
• Garanterad PLATS PÅ SCR:S ÅRSKONFERENS

Plats på SCR:s årskonferens som utställare. Kostnad för utställardelen ingår för 2 personer (dvs
lunch och fika utställardagen samt utställaryta, bord, stolar samt el).

• EXTRA MARKNADSFÖRING

Delta i ytterligare 1 (ett) SCR:s nyhetsbrev (jämfört med silver- och bronspaketen) vid valfritt tillfälle/
kalenderår samt att via SCR skicka ett eget e-postutskick/kalenderår med information/erbjudande
vid valfritt tillfälle.

• DELTAGANDEN I TRÄFFAR, UTBILDNINGAR ETC

Guld är för våra största samarbetspartners. I detta paket får du
stor tillgång till vårt affärsnätverk.
• Ställ ut på SCR:s årskonferens
• Delta på träffar och utbildningar
• Medverka i nyhetsbrev tre gånger/år

Möjlighet att delta och/eller vara sponsor på träffar anordnade av SCR och regionerna efter
speciell överenskommelse. Kostnad tillkommer.

• • REGIONALA TRÄFFAR – MINIMÄSSOR

Regionerna arrangerar sk minimässor där möjlighet till deltagande finns. Beträffande villkoren
för deltagande i regionala aktiviteter avtalas detta direkt med respektive regional förening/
nätverk. SCR informerar om aktuella datum samt förmedlar inbjudningarna till träffarna. Kostnad tillkommer.

• • MÖjlighet TILL PLATS PÅ SCR:S ÅRSKONFERENS

18 000:–

exkl moms/kalenderår

Möjlighet att delta i SCR:s årskonferens som utställare i mån av plats. Årskonferensen genomförs
i mars/april. Som utställare finns du med i utskick till SCR:s medlemmar innan årskonferensen.
Du har möjlighet att delta i konferensen och gemensamma aktiviteter. Kostnad tillkommer.

• • • MARKNADSFÖRING

Listning med företagspresentation och länk till webbplats i registret för Associerad Partner på
www.scr.se. Delta i SCR:s nyhetsbrev, valfritt tillfälle, till medlemmarna 2 gånger/kalenderår.
SCR informerar om datum för nyhetsbreven.

• • • ANNONSRABATT

SCR:s medlemstidning, Svea, ges ut 4 ggr /år. Svea tar upp aktuell information om branschen, om medlemmar och trender. Upplagan är drygt 3 000 exemplar. Distribution sker
förutom till medlemmar även till media, politiker, turistorganisationer och andra intressenter.
Associerade Partners har 15 procent rabatt på annonspriset och kan annonsera under
Kontaktytan (enbart för Associerad Partners).

• • • KONTAKTUPPGIFTER

En gång/kalenderår (januari/februari) skickar SCR en aktuell lista (exelfil) över medlemsanläggningarna innehållande postadress, telefon till anläggningen samt kontaktperson.
E-postadresser lämnas aldrig ut från SCR utan möjlighet finns att delta i SCR:s nyhetsbrev.

Silver riktar sig till företag som
gärna vill arbeta regionalt och
vara med på minimässor.

Brons är ett prisvärt grundpaket.
Perfekt för det mindre företaget
som inte ställer ut på mässor.

12 000:–

10 000:–

exkl moms/kalenderår

exkl moms/kalenderår

• • • LOGOTYPE

Rätt att använda SCR:s logotype samt rätt att använda texten SCR Associerad Partner på
webbplatser, i brevpapper, i annonser och annan marknadsföring.

Se baksidan så du uppfyller de villkor vi ställer för er medverkan.
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Vill du bli Associerad Partner eller
har frågor? Tveka inte att kontakta:
Conny Sundström
conny.sundstrom@scr.se
031-355 60 22

VILLKOR

Associerad Partners verksamhet skall harmoniera med SCR:s verksamhet och värderingar.
Vid prövning av ansökan beaktas etik och moral, affärsmässighet, produktkvalitet och bransch. SCR:s
ledning äger oinskränkt rätt att avgöra om ansökande skall få bli SCR Associerad Partner. Flera företag
i samma bransch och med konkurrerande verksamheter kan bli SCR Associerad Partner. SCR:s ledning
äger oinskränkt rätt att neka SCR Associerad Partner fortsatt medlemskap.

