ANNONSFAKTA OCH PRISER

DIGITAL 2021
ANNONSERING
DE DIGITALA KANALERNA TILL
SEMESTERSVERIGES STÖRSTA MÅLGRUPP
Camping.se är Sveriges största marknadsplats för
campingboende. Via vår webbplats och vårt nyhetsbrev når du som annonsör ut till både svenska och
internationella turister som vill upptäcka Sverige.

MED OSS NÅR DU SVERIGES
STÖRSTA SEMESTERMÅLGRUPP
Camping är Sveriges största semesterboende och lockar varje år mer
än 1 miljon gäster. Antalet gästnätter har de senaste 10 åren ökat från
cirka 14 miljoner till nära 17 miljoner. Under juni–augusti bor nästan
hälften av alla övernattande turister i Sverige på en campingplats.

Det finns ett flertal olika annonsplaceringar, textannonser samt även
annonsformat som är kopplade till gästens sökningar. Camping.se
erbjuder en hög träffsäkerhet till en välavgränsad målgrupp av både
svenska och internationella turister.

STÖRST INOM CAMPINGBOENDE
Camping.se är en av Sveriges största resesajter och i särklass störst
inom campingboende. Här söker våra gäster information, inspiration
och bokar sitt semesterboende. Våra besökare har ett gemensamt
intresse – de älskar semester i Sverige. När de kommer till oss är de ofta
mitt uppe i planeringen av resmål, aktiviteter och rutter. Via Camping.
se når du helt enkelt en stor målgrupp som gillar att uppleva Sverige.

WEBBFAKTA
• 3 miljoner besök
• 12 miljoner sidvisningar
• 60 procent är kvinnor och 40 procent är män
• Tre språkversioner: SE, DE, EN
• Barnfamiljer, äventyrare och 55-plus är stora segment

VÅR MISSION
Bäst i Europa på inspiration och bokning av boende på campingplatser för våra gäster och den lönsammaste marknadsförings- och
försäljningskanalen för våra kunder.

BRANSCHFAKTA
• Sveriges största semesterboende
• 42 procent av alla gästnätter i Sverige under
juni–augusti
• 67 procent bor i husvagn, 13 procent bor i husbil
• 15 procent bor i stuga, 5 procent bor i tält
• Sveriges största stugutbud
• Var 4:e gäst är internationell

OM CAMPING.SE
På Camping.se finns komplett information om campingplatser,
bokning via dator och mobil, Gone Camping – vårt prisbelönta
reseprogram, gästomdömen från TripAdvisor och mycket annat som
underlättar semesterbeslutet och gör Camping.se till en av Sveriges
största resesajter.

GÄSTNATTSUTVECKLING PÅ SVERIGES CAMPINGPLATSER
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SÅ BOR GÄSTERNA

16
15,5
15
14,5

Husvagn

67

%

14
13,5
13
2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

MARKNADSANDEL KOMMERSIELLT BOENDE

Tält

5%

2011

Stugor
Husbil

13%

15%

Kontakt för bokning av annonsytor
Lena Johansson, 072-401 00 89, lena.johansson@adviser.se
Emelie Blomqvist, 072-600 67 38, emelie@adviser.se

Campingbranschens marknadsandel av allt kommersiellt boende i Sverige
(hotell, vandrarhem, stugbyar och privatuthyrt), under juni–augusti

42%

PRISLISTA – CAMPING.SE

SVERIGEANNONS PÅ STARTSIDAN - DESKTOP OCH MOBIL
Med en Sverigeannons når du Sveriges största semestermålgrupp på startsidan och flera andra premiumplaceringar. Välj mellan att nå vår svenska eller internationell målgrupp. Allt fler gäster besöker Camping.se
via mobil. De möts av samma information och inspiration som på vår vanliga webbplats, men i ett kompakt
format. Gästen kan också söka boende efter sin position och boka sitt boende.
Produkt

Pris

Format

Övrigt

SVERIGEANNONS

R XL

Panorama

R

Språk

Panorama

190 CPM

980x240

R

Rectangle XL

130 CPM

300x500

R

Rectangle

110 CPM

300x250

Leaderboard

110 CPM

632x100
660x100
680x100

12 månader,
9 500 SEK, max 2
annonsörer

228x146

12 månader,
6 500 SEK

Rubrik 20 tecken,
brödtext 75 tecken,
inklusive blanksteg

Panorama mobil

190 CPM

660x660

Leaderboard mobil

100 CPM

660x330

Insider Box

Textannons på
startsidan, sponsrad
länk

Visas på startsidan,
kartsöksidan samt i
sökresultat.

T

Leaderboard
IB

TEXTANNONS

Panorama
Leaderboard
Leaderboard

Leaderboard

DESTINATIONSANNONS - DESKTOP OCH MOBIL
Annonsen visas bredvid campingplatsernas presentationer samt på den viktiga söksidan. Vid sökning på
campingplatser i ett område visas de annonser som är knutna till det området. I priset ingår Camping.se på
alla tre språk, det vill säga svenska, tyska och engelska.
Prisgrupp 1

Prisgrupp 2

Prisgrupp 3

Halland

Blekinge

Gotland

Skåne

Dalarna

Gävleborg

Västra Götaland

Jämtland/Härjedalen

Kronoberg

Öland/Kalmar

Jönköping

Norrbotten

Stockholm

Södermanland

Värmland

Uppsala

Östergötland

Västerbotten
Västmanland
Västernorrland
Örebro

Produkt

Pris 12
månader

Format

Rectangle, prisgrupp 1

15 900 SEK

300x250

Rectangle, prisgrupp 2

13 900 SEK

300x250

Rectangle, prisgrupp 3

7 900 SEK

300x250

Ingår

660x330

Rectangle mobil, grupp 1-3

Kontakt för bokning av annonsytor
Lena Johansson, 072-401 00 89, lena.johansson@adviser.se
Emelie Blomqvist, 072-600 67 38, emelie@adviser.se

DESTINATIONSANNONS

PRISLISTA NYHETSBREV

NYHETSBREV MED 180 000 MOTTAGARE

Webbversion, klicka här

Vårt digitala nyhetsbrev ges ut vid ett 15-tal
tillfällen under året och når cirka 180 000
mottagare i Sverige och internationellt. Här
inspireras semestersugna läsare att resa i
Sverige genom noga u
 tvalda teman som berör
allt från sportfiske, midsommarfirande och
barnsemester till fjällvandring, campinglyx
och många svenska destinationer.

mottagare skickas nyhetsbrevet på tyska och
engelska.

Nyhetsbrevet skickas i en svensk och en
internationell version. Till internationella

Kontakta oss för aktuell prenumerationsdata
samt möjligheten att synas i flera utskick.

Har du bokat sommarens semester?

Vi hjälper dig att nå din målgrupp genom att
koppla ditt budskap till rätt tema och rätt
säsong. Annonsering i nyhetsbrevet i kombination med någon annan av våra kanaler är en
slagkraftig kombination.

På Camping.se hittar du över 80 campingplatser med pool på området eller
med ett större bad i direkt anslutning till campingplatsen. Där har vi också
samlat roliga badäventyr över hela landet som ligger i anslutning eller på
promenadavstånd till en campingplats. Föredrar du sjö och hav? På
Camping.se hittar du över 300 campingplatser med strandläge.
Bild: Kneippbyn Resort Visby
HITTA DIN BADSOMMAR PÅ CAMPING.SE

Poolnyheter 2017

Byske Havsbad

Swecamp Vita Sandar

Vid stranden i Västerbotten ligger 5stjärniga Byske Havsbad.
Här öppnar utebadet den 17 juni
med en ny 125 m² barnbassängen
med havstema och lekattraktioner.
Här finns också en stor bassäng och
fyra vattenrutschbanor på totalt 220
meter.

Intill sjön Vänern i Mellerud ligger 4stjärniga Swecamp Vita Sandar. Här
byggs just nu en pool med ett
leklandskap för de mindre barnen.
Poolen blir 30 cm djup med lite
häftiga fontäner och vattenfall. Här
finns också en djupare pool och
vattenrutschbana.

MER OM CAMPINGPLATSEN

MER OM CAMPINGPLATSEN

Panorama 1
Med tanke på miljön...

Produkt

Pris per utskick

Panorama 1 SE

Format
9 500

Språk

Mottagare

600x300

100 000

Panorama 2 SE

5 500

600x300

100 000

Panorama 1 INT

9 500

600x300

80 000

Camping 45

KronoCamping Saxnäs

Vid foten av Hovfjället naturreservat
i Värmland ligger Camping 45. Här
satsar man på miljö och har en
miljöpool som med ny teknik rengörs
utan kemikalier.
Poolen värms också av en solfolie
som täcker poolen på natten när
den inte används.

På 4-stjärniga KronoCamping
Saxnäs på Öland kan du njuta av ett
ca 2500 m² stort poolområde med
25-metersbassäng, en barnpool
samt en poolbar. Här drivs poolerna
med havsvatten från Kalmarsund
sedan i fjol då grundvattennivåerna
på Öland är fortsatt låga.

MER OM CAMPINGPLATSEN

MER OM CAMPINGPLATSEN

Fler poolnyheter

Panorama 2
Dalskärs Camping

Pite Havsbad

Vid havet mellan Karlskrona och
Kalmar i Småland ligger Dalskärs
Camping. Här har det inför

Ett av Norrlands största SPA, precis
vid havet byggs just nu på Pite
Havsbad. Ett SPA med flera

sommaren byggts två nya pooler
med utsikt över havet. En för de

behandlingsrum och fyra olika
pooler - isvakspoolen,

mindre barnen som bara är 40 cm
djup och en större som är 1,5 m
djup. Vill du bada i havet finns här
nya bryggor, vattenstudsmatta och
hopptorn bland annat.

bubbelpoolen, relaxpoolen och
terraspoolen. Här finns också fyra
olika sorters bastur, aromabastu,
torrbastu, våtbastu, ångbastu där
man kan njuta av utsikten.

MER OM CAMPINGPLATSEN

MATERIALSPECIFIKATION
CAMPING.SE
Materialet kan vara i gif-, jpg- eller flashformat.
Max storlek 60 kb. Flash 45 kb.

På uppdrag i Lost City

Poolparty i Varberg

För sommarens regniga dagar finns
det inne på Lost City på Gustavsvik i
Örebro ett uppdrag som heter
”Jakten på den försvunna
djungelexpeditionen” där barnen ska
leta efter ledtrådar och hitta fem
föremål som är spridda i djungeln.

Finns det någon bättre kombination
än pool och party? Knappast. I år
förverkligar Apelviken.se många
barns dröm genom att ställa till med
ett skojigt poolparty varje
onsdagskväll, hela sommaren. Det
bjuds på skön musik, dans och bad.

Lost Citys äventyrsklubb flyttar
under sommaren ut till
campingplatsen där skattjakter och
hemliga symboler blir en del av
upplevelsen för de yngre gästerna.
MER OM GUSTAVSVIK

CAMPING.SE MOBIL/SURFPLATTA
Materialet kan vara i gif-, jpg-format.
Max storlek 60 kb.

MER OM CAMPINGPLATSEN

Poolen fylls av uppblåsbara ting och
palmerna svajar i takt med fartfyllda
vattenlekar.
Apelviken.se ligger precis vid havet i
Varberg, Halland.
MER OM APELVIKEN.SE

Hallå där Anders Elfström, Campingchef på Skara
Sommarland Stugby och Camping
Vilka bor hos er?
- 98 procent kommer till oss för att besöka Skara Sommarland. Vi ha många
olika paketerbjudande där boende och inträde till parken ingår. Som gäst är
det såklart väldigt bekvämt att kunna gå in i parken direkt från
campingplatsen – för vi har en separat, egen ingång för våra gäster.
Då Skara Sommarland är en av Nordens största nöjesparker behöver ni
på campingplatsen knappast erbjuda några aktiviteter för era gäster?
- Jodå! Barnen är trötta kanske 20 minuter efter ett parkbesök – sedan är de
uppe och springer igen. Och vill hitta på något skoj. Så vi har äventyrsgolf,
basket-, tennis- och fotbollsplaner och något vi kallar Swinging. En ledarledd
aktivitet där då hoppar på en studsmatta hängandes i sele.
Hur länge bor man hos er?
- Ofta anländer gästerna på eftermiddagen dagen före parkbesöket. Och
även om du är en rutinerad Skara Sommarlandsbesökare så är det svårt att
hinna med både vattenparksdelen och attraktionsdelen på en dag. Jag skulle
nog säga att vi är en tvådagarspark.

CAMPING.SE NYHETSBREV
Materialet kan vara i gif-, jpg-format.
Annonsmaterialet ska vara statiskt.
Max storlek 60 kb.

Parken har precis öppnat för säsongen – har ni satsat på något nytt på

ADSERVER
Camping.se använder Google Doublecklick.
RETINA
Skicka gärna annonsmaterial i dubbel pixelstorlek för att säkerställa en hög kvalitet på er annons i alla typer av
högupplösta enheter.

KONTAKT
Lena Johansson
072-401 00 89
lena.johansson@adviser.se

Emelie Blomqvist
072-600 67 38
emelie@adviser.se

Kontakt för bokning av annonsytor
Lena Johansson, 072-401 00 89, lena.johansson@adviser.se
Emelie Blomqvist, 072-600 67 38, emelie@adviser.se

