
NU ÄR DET snart dags att åter träffas på årskon-
ferensen. Dessa dagar tillsammans med er ligger 
mig varmt om hjärtat, precis som vår gemensamma 
organisation. Jag känner stor stolthet över att ha ert 
förtroende i rollen som ordförande. Det är fantas-
tiskt vilka medlemmar denna organisation har.

VI KAN SE tillbaka på ännu ett innehållsrikt år på 
SCR Svensk Camping. Lanseringen av en ny certi-
fiering för svenska campingplatser. En stor satsning 
på Tyskland genom ett nytt samarbete med tyska 
ADAC Camping, som gett dig som medlem unika 
fördelar på den tyska marknaden. En mycket lyckad 
Norgekampanj som gett genomslag både i norsk 
press och radio. 

DETTA ÄR BARA ett litet axplock av alla mark-
nadsaktiviteter, branschutvecklingsinitiativ och övri-
ga insatser som genomförts under året. Ett år som 
både visar ett starkt resultat för verksamheten och 
för branschen, som går mot ännu ett rekordår.   

ATT VARA MED på konferensen är inte bara roligt 
och inspirerande - det är också ett tillfälle att möta 
branschkollegor, utbyta idéer och fånga upp fråge-
ställningar. 

VÅRT FOKUS DESSA dagar är relationsskapande, 
marknadsföring och branschutveckling. Självklart 
får du ta del av information från SCR. Men du får 
även inspiration, kunskap och underhållning. Missa 
inte denna möjlighet att diskutera campingnäringens 
framtid samtidigt som du får umgås med bransch-
kollegor. 

Jag, tillsammans med alla andra på SCR, ser fram 
emot att träffa just dig i denna inspirerande miljö! 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR
Michael Carlsson
Ordförande SCR Svensk Camping

Dagar fyllda av inspiration och gemenskap

Inbjudan till SCR Svensk Campings årskonferens 2023

Välkommen till Tylösand 22-23 mars

LÄS ÅRETS
PROGRAM

PÅ NÄSTA
SIDA »



Middag med underhållning av 
Stefan Odelberg. Show med 
prisutdelning där vinnarna av 
Svenska Campingpriset 2023 
samt Camping.se Campers’ 
Choice 2023 
avslöjas!

Frågor?
Kontakta 
Eva Svärd, 
031-355 60 05,
eva.svard@scr.se 

Boende
Boende bokas och betalas direkt hos Hotel Tylösand, ett visst 
antal rum finns reserverade t.o.m. 6 februari, därefter i mån av 
plats. Önskas tid för SPA-behandlingar kontaktar ni hotellet och 
bokar detta i förväg. Boka på bokning@tylosand.se eller  
035-305 05, ange kod ”SCR. Meddela om ni vill boka ett enkel- 
eller dubbelrum, för vilka nätter samt era namn.

Pris 21 – 24 mars 2023 

Enkelrum Dubbelrum

Rum i flygel 1 356 kr/natt 2 034 kr/natt

Classic design 1 515 kr/natt 2 192 kr/natt

Deluxe 1 727 kr/natt 2 404 kr/natt

(Exklusive moms)

Program 2023
Onsdag 22 mars 

10.00 Välkommen, konferensen startar

10.30 Niklas Källner - Kallpratet som leder in i värmen

Niklas Källner är journalist, 
programledare och författare, 
som slog igenom som reporter i 
tv-programmet Skavlan. Niklas 
Källner delar med sig av de 
knep han har utvecklat genom 
åren inom kallprat. Med mycket 
humor får vi höra om hans egna 
erfarenheter och forskning i 
området av att skapa kontakt 
med folk.

Foto: Gabriel Liljevall

Torsdag 23 mars 

08.30 Konferensen fortsätter  
Information om SCR:s arbete med marknadsföring 
och affärsutveckling, i dag och framöver. 

12.00 Lunch  

13.00 Jimmy Sandberg - Visit Halland
Hallands turismstrategi 2030 med internationella 
marknader i fokus. 

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

ca 18.00 Middag och underhållning Konferenspriser
(Per person och exklusive moms)

22 mars

Konferens, föreläsning, mässa, lunch, fika, 
kvällsaktivitet och middag (viss dryck ingår)

1 345 kr

23 mars

Konferens, lunch, fika, middag, underhållning 
och prisutdelning (viss dryck ingår)

2 045 kr

Anmälan till konferensen
Anmäl dig senast 6 februari. Efteranmälningar i mån av plats, 
vi kan dock inte garantera boende efter detta datum.

ANMÄL DIG HÄR!

12.00 Lunch

13.00 Mässa med Associerade Partners

16.45 Mässan avslutas  
Utlottning av priser från utställarna.

18.00 Kvällsaktivitet och middag  
Konstvandring på Hotel Tylösand.
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