Bli medlem i
SCR Svensk Camping
– vi finns till för dig!
Du får mer marknadsföring och ökad försäljning

schnätverk

Du blir en del av ett starkt bran

Du får stöd i ditt företagande
Ibland är det skönt att ha en stark organisation bakom sig. SCR Svensk Camping är din
bransch- och marknadsorganisation och vi
arbetar med frågor som gör det enklare för
dig att driva din verksamhet. Som medlem
blir du en del av ett rikstäckande nätverk
med medlemsföretag över hela Sverige.

Som medlem får du tillgång till en mängd
servicefunktioner, förmåner och tjänster,
samt blir uppdaterad om vad som händer
i branschen. Vi jobbar helt enkelt för att ge
våra medlemsföretag bästa möjliga förutsättningar att driva en framgångsrik verksamhet.

Att vara medlem i SCR Svensk Camping är
en styrka och en kvalitetsstämpel gentemot
både gäster, personal, leverantörer och
myndigheter. Genom att vara medlem visar
du omvärlden att du är med och påverkar
samt utvecklar din bransch.

Välkommen in i gemenskapen – tillsammans
utvecklar vi Sverige till Europas bästa campingdestination!
PETER JANSSON
tf vd SCR Svensk Camping

38 förmåner

för dig som medlem

Som medlem i SCR Svensk Camping får du tillgång till ett stort utbud av
branschanpassade tjänster och förmåner som endast är tillgängliga för
våra medlemmar eller som du behöver betala betydligt mer för om du inte
är medlem. Här listar vi några av dem.

Marknadsföring och marknadssystem
1. 	Marknadsföring på Camping.se, Sveriges största webbplats för camping.

10. 	Delta i nationella och internationella
digitala marknadsföringskampanjer.

2. 	Sälj boende direkt på Camping.se och
få mer synlighet och fler gäster.

11. 	En marknadsavdelning som ger dig råd
och tips som kan öka din försäljning. Till
exempel kring prissättning och paketering.

3. 	Avlastande gästservice vardagar året
runt plus 7 dagar i veckan juni–augusti.
4. 	Sökordsoptimerad presentation på
Camping.se som rankar högt på Google. Tre språkversioner, översatt av proffs.
5. 	Värdefull trafik till din hemsida från
Camping.se.
6. 	Marknadsföring i vårt magasin som är
Sveriges största resemagasin, ges ut på
tre språk.
7. 	Digital marknadsföring av din campingplats och destination via nyhetsbrev
på svenska, tyska och engelska. Totalt
skickas över 4 miljoner nyhetsbrev per
år.

12. 	Tillgång till branschens ledande marknadsförings- och försäljningssystem. Ett
komplett system för onlinebokning på
din hemsida, på Camping.se och på
världens ledande bokningssajter som
Booking.com och Expedia (OTA:er).
13. 	Enklare incheckning av gäster. Använder du vårt IT-system uppdateras ditt
bokningssystem med gästinformationen automatiskt när du skannar gästens CKE-app eller slår gästens personnummer.
14. 	Marknadsföring i Sveriges största campingapp med över 200 000 användare.

8. 	Marknadsföring i sociala medier som
Instagram och Facebook.

15. 	Kostnadsfri exponering på andra
webbplatser för campingturism.

9. 	Marknadsföring via Camping Key
Europe, Europas största förmånskort för
campare med nära 1 miljon medlemmar.

16. 	Kunskap om din marknad från våra
marknadsundersökningar och målgruppsanalyser.
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Fyll i ansökan på SCR.se/blimedlem eller kontakta oss på info@scr.se

PR, kommunikation och nätverk
17. 	Årlig konferens med inspiration, underhållning och föreningsstämma.

22. Branschtidningen SVEA fyra gånger om
året.

18. 	Nätverksträffar och möten med andra
medlemsföretag samt partnermässor
med branschens leverantörer.

23. Löpande information via e-post.

19. 	Aktivt PR-arbete som lyfter branschen i
svenska och internationella medier.
20. 	PR-arbete som lyfter resmålet Sverige
och våra medlemsföretag i svensk och
internationell resepress.

24. Tillgång till vårt informationsrika
medlemsnät på SCR.se.
25. Statistik över gäster samt årlig
branschrapport.
26. Webinars kring aktuella frågor om
branschen, marknadsföring, verksamhetsutveckling med mera.

21. 	Ordnar regionala och nationella
pressresor för svenska och utländska
journalister.

Branschinitiativ - projekt och tjänster som gagnar dig och din verksamhet
27.

 nik och förmånlig medlemsförsäkring
U
– skräddarsydd för campingföretag.

28. K
 lassificering av din campingplats, du
väljer själv hur du vill använda resultatet. Gratis provklassificering för nya
medlemmar.
29. U
 nik tillgång till LRF Samköpsavtal som
ger dig förmånliga avtal och rabatter.

33. 	Driftstödsmaterial som ordningsregler,
säsongsavtal, skyltar med mera.
34. 	Mallar för uppstartsrutiner, brandsäkerhetsarbete, elsäkerhetskontroller med
mera.
35. 	Rådgivning i momsfrågor samt tips och
information kring skatteregler.

30. Support i kontakt med kommuner gällande branschfrågor.

36. 	SCR:s Associerade Partners ger dig
branschspecifika rabatter och erbjudanden på produkter och tjänster.

31. Kortare kostnadsfri rådgivning samt
timrabatt hos extern advokatbyrå.

37. 	Branschanpassat elavtal från Bixia med
100 procent förnybar el.

32. Råd och stöd kring drift och utveckling
av din campingplats.

38. 	Enklare statistikrapportering till SCB via
vårt IT-system.
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Fyll i ansökan på SCR.se/blimedlem eller kontakta oss på info@scr.se

Allt detta får du
som medlemsföretag

Egen
webbplats

Nyhetsbrev

Navet i vår marknads
föring är Camping.se.
Därifrån kopplar du
enkelt på övriga kanaler.

Sociala
medier

Branschens vassaste marknadsföring och marknadssystem
VI HJÄLPER DIG ATT ÖKA DIN FÖRSÄLJNING

Vi marknadsför din campingplats och destination i
Sverige och Europa. Med kunskap om kunden och en
unik räckvidd tar vi med gästerna på hela resan; från
inspiration till bokning.
Intresset för Sverige som resmål och camping som
boende blir allt större och konkurrensen om semes
terresenärerna blir allt hårdare. Digital närvaro och en
genomtänkt marknadsstrategi är nyckeln för att se till
att de hittar till just er.
Basen i vår marknadsföring är Camping.se. Här når du
effektivt en miljonmålgrupp i både Sverige och Europa.
Camping.se är topprankad på Google, mer än 50 000
följer Camping.se i sociala medier och mer än 200 000
gäster prenumererar på våra nyhetsbrev. Allt det drar du
nytta av. Aktiverar du vår medlemsägda bokningstjänst
får du dessutom ännu mer digital marknadsföring. I
vårt magasin och katalog marknadsförs din camping
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plats där svenska och internationella gäster planerar sin
semester. Magasinet skickas direkt hem till 
100 000 svenska hushåll och totalt trycks 200 000
exemplar i tre språkvarianter. Alla våra medlemsföretag
kan också dra nytta av fördelarna med Europas största
förmånskort för campare, Camping Key Europe. Du
får helt enkelt tillgång till en marknadsavdelning som
hjälper dig att öka din försäljning och nå nya gäster.

Fyll i ansökan på SCR.se/blimedlem eller kontakta oss på info@scr.se

Varje år samlar SCR Svensk Campings årskonferens över 200 deltagare. Vi deltar också på ett flertal nationella
och internationella mässor.

Brett nätverk för erfarenhetsutbyten och bättre affärer
Som medlem får du tillgång till ett stort nätverk av
kollegor i branschen, en mötesplats för kunskapsut
byte, nya idéer och gemenskap. Vår årskonferens
samlar varje år över 200 personer från branschen. Vi
samordnar regionala och rikstäckande fysiska möten
samt webinars kring olika ämnen som till exempel
pandemilagen, Camping Key Europe och marknads
föring.
SAMARBETSPROGRAM MED LEVERANTÖRER

För att underlätta för dig att hitta prisvärda och kunni
ga leverantörer har SCR Svensk Camping ett samar
betsprogram vi kallar SCR Associerad Partner. Inom
ramen för detta program hittar du noga utvalda företag
som levererar produkter eller tjänster till campingbran
schen. Detta ger dig som medlem trygghet, fördelakti
ga prisnivåer och förmånliga erbjudanden.
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SKAPAR FÖRSTÅELSE FÖR CAMPINGBRANSCHEN

Utöver det stärks din position som företagare både
genom vårt långsiktiga PR-arbete och vårt samarbete
med olika myndigheter som till exempel Konsument
verket, MSB och Polismyndigheten. SCR Svensk
Camping spelar en viktig roll inom svensk besöksnä
ring och är idag en naturlig samtalspartner för myn
digheter, politiker och media. Ditt medlemskap ger
dig extra kraft i kontakt med kommuner och övriga
myndigheter.
KVALITETSSTÄMPEL FÖR DIN ANLÄGGNING

Medlemskapet i SCR Svensk Camping är en kvali
tetsstämpel för ditt företag som kan visas upp genom
SCR:s logga på er hemsida, vårt medlemsmärke på
dörren till receptionen, SCR:s flagga med mera.

Fyll i ansökan på SCR.se/blimedlem eller kontakta oss på info@scr.se

SCR:S
CAMPINGFÖRSÄKRING

Branschinitiativ – vi driver projekt och förhandlar fram
tjänster som gagnar dig och din verksamhet
Våra branschinitiativ innebär att vi förhandlar fram
tjänster, driver projekt och tar fram hjälpmedel som
gagnar dig som campingföretagare.
Vi har till exempel förhandlat fram en helt unik försäk
ring som är skräddarsydd för campingbranschen – ing
en annanstans hittar du en lika heltäckande försäkring,
ett medlemsavtal med LFR, rabatterad rådgivning hos
jurister och en SCR-el-pool hos Bixia.
Vi har tagit fram checklistor och system för drift och
utveckling av din campingplats, bland annat genom
klassificeringssystemet Svensk Campingstandard och
checklistan för campingföretagare på Verksamt.se.
SCR Svensk Camping driver projekt som gynnar
branschen och samarbetar med flera olika myndigheter
i aktuella branschfrågor, till exempel Folkhälsomyndig
heten, Konsumentverket och Tillväxtverket.
När Konsumentverket meddelade att distanslagen även

Välkommen
som medlem!

skulle gälla campingtomter förde SCR Svensk Cam
ping en dialog med dem kring detta, vilket resulte
rade i att campingtomter sedan exkluderades. Andra
exempel är SCR Svensk Campings coronaguide med
råd och riktlinjer för campingplatser som granskades
av Folkhälsomyndigheten samt vår branschöverens
kommelse tillsammans med Konsumentverket gällande
säsongsavtal, ordningsregler och bokningsvillkor.
SCR Svensk Camping är remissinstans för regering
och myndigheter vid frågor som påverkar branschen.
En stark röst för politiska beslut som kan påverka
din framtid. Vi gör också ett aktivt påverkansarbete
tillsammans med andra branschaktörer i aktuella frågor
och projekt som till exempel Husbilskampen och Hus
bilsdestination Sverige.
Vi samverkar även med andra campingorganisationer
på europeisk och nordisk nivå, som till exempel
EFCO&HPA, Nordiskt Campingråd och ANWB.

Hör gärna av dig om du har några funderingar, du når oss på telefon:
031-355 60 00 och via e-post: info@scr.se.
Eller fyll i medlemsansökan direkt på SCR.se/blimedlem

