LÄS ÅRETS
PROGRAM
PÅ NÄSTA
SIDA »

Inbjudan till SCR Svensk Campings årskonferens 2020

Välkommen till Kolmården 1–2 april
Tillsammans formar vi branschens framtid
ETT ÅR GÅR FORT och nu har vi medlemmar i
SCR Svensk Camping lagt ännu ett verksamhetsår
bakom oss. När det gäller campingstatistiken kan
vi alla glädja oss åt att siffrorna pekar mot ännu ett
rekordår. Om prognosen stämmer passerar vi 17
miljoner gästnätter redan 2019, en ökning med cirka
1 miljon mot året innan. Helt fantastiskt!
UNDER ÅRET SOM gått har en del förändringar
gjorts inom vår förening i och med att vi tog bort
det obligatoriska campingkortet och gick över till
ett kostnadsfritt Camping-ID och ett frivilligt Camping Key Europe. Det har varit ett år med stora
utmaningar för SCR Svensk Camping men det finns
samtidigt en fantastiskt spännande framtid för vår
bransch.
UNDER 2020 KOMMER vi att fortsätta arbetet
med branschspecifika frågor och med de myndighetskontakter som krävs för detta. Arbetet med klassificering fortskrider i ett nära samarbete med Visita,
som vi planerar att stärka banden till.

GENOM VÅRT NYA digitala Camping Key Europe är det fler som upptäckt möjligheten att lämna
anpassade boenderabatter på anläggningarna och
därmed öka sin marknadsföring både i Sverige och
internationellt. Dessutom finns det nu ännu fler nya
samarbetspartners med attraktiva kunderbjudanden
som är kopplade till Camping Key Europe, så som
bland annat Kärcher och Bike Nation.
ATT VARA MED på konferensen är inte bara
trevligt och inspirerande - det är också viktigt för
oss medlemmar i SCR Svensk Camping. Ett tillfälle
för oss i branschen att mötas, utbyta idéer och fånga
upp frågeställningar. Vårt fokus dessa dagar är SCR
Svensk Camping idag och framåt. I år har vi även
lagt extra vikt vid att skapa tillfällen för nätverkande.
MISSA INTE DENNA möjlighet att få diskutera
och påverka föreningens framtid och att samtidigt
träffa kollegorna i branschen. Vi ser fram mot att
träffa just er i en inspirerande miljö!
CAMPINGHÄLSNINGAR
Tomas Ringsby Petersson
Ordförande SCR Svensk Camping

Program
Onsdag 1 april
12.00

Lunch

13.00

Mässa med Associerade Partners

16.45

Mässan avslutas

18.00

Aktivitet och mingelmiddag. Följ med på

Boende

tigervisning och träffa tigrarna på Kolmården,

Boende bokas och betalas direkt hos Vildmarkshotellet.

därefter serveras middag på Vildmarkshotellet.

Boka i tid, ett visst antal rum finns reserverade.

Torsdag 2 april

Boka via mail till malin.wisemark@kolmarden.com och
ange ”SCR konferens” som referens. Ange också om ni

09.00

Konferensen startar med inspirerande

vill boka ett enkel- eller dubbelrum, för vilka nätter samt

information och tillfälle för diskussion.

era namn.

- Parks & Resort och Kolmården

Pris 31 mars – 3 april 2020

Hur arbetar man i organisationen och vad
krävs för att driva några av landets främsta
upplevelseparker?
- SCR Svensk Camping

(Per person och exklusive moms)
Enkelrum inkl. frukost

1 360 kr/natt

Del i dubbelrum inkl. frukost

1 035 kr/natt

Vad händer i föreningen och hur ska vår
framtida verksamhet se ut?
12.00

Lunch		

13.00

Föreningsstämma
Efter stämman finns tid till att besöka
Vildmarkshotellets SPA, nätverka m.m.

18.00

Middag på Vildmarkshotellet med utdelning
av SCR:s priser som Årets Campingföretagare,
Ledare, Marknadsförare m.fl.

Frågor kring konferensen?
Kontakta Eva-Lena Milton, 070-510 24 38,
eva-lena.milton@scr.se

Konferenspriser
(Per person och exklusive moms)
1 april
Mässa med lunch & fika

250 kr

Aktivitet & mingelmiddag

695 kr

(viss dryck ingår)
2 april
Konferens med lunch & fika

695 kr

Middag & prisutdelning

795 kr

(viss dryck ingår)

Anmälan till konferensen
Anmäl dig senast 21 februari. Efteranmälningar endast
i mån av plats.

ANMÄL DIG HÄR!

