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Flera spännande satsningar under 2019
VI MEDLEMMAR i SCR Svensk Camping har lagt ännu ett
verksamhetsår bakom oss och året som gick blev ett fantastiskt
år, för såväl resenäringen i stort som för campingbranschen. Det
var också ett år med utmaningar för SCR Svensk Camping i en
minskad kostym.
Vi står inför stora utmaningar under 2019 och vi kommer 
bland annat att fortsätta arbeta med branschspecifika frågor och
med de myndighetskontakter som krävs för detta samt att arbetet
med klassificering fortskrider.
I OCH MED ATT 2018 gick över i 2019 försvann obligatoriet

för Camping Key Europe vid boende på anläggningarna men
försäljningen är fortsatt viktigt för vår verksamhet. SCR Svensk
Camping var först i Europa med ett digitalt campingkort och
under 2019 händer det mycket kring Camping Key Europe. En
av de stora nyheterna är att det kommer att finnas möjlighet för
campinganläggningarna att lämna boendeförmåner och därmed
öka sin marknadsföring både i Sverige och internationellt. Det

finns också flera nya samarbetspartners med attraktiva kunderbjudanden såsom bland annat Preem, Svensk Bilprovning och
Autoexperten med mera.
SCR Svensk Camping tar, under 2019, ett stort kliv framåt när
det gäller digitaliseringen av marknadsföringen och lanserar nu
ett nytt bokningssystem som vänder upp och ner på det klassiska
förhållandet mellan en leverantör och en digital försäljningskanal.
Det nya bokningssystemet på Camping.se är en jättesatsning och
blir unikt i sitt slag. Stor vikt har lagts vid att anläggningarna ska
ha kontroll och valfrihet i varje steg av bokningsflödet, komplett
tillgång till gästinformation och möjlighet till snabb analys och
återkoppling. Även gästen kommer att få tillgång till en snabbare
bokning, bättre information och större valfrihet.
ATT VARA MED på konferensen är inte bara trevligt och inspi-

rerande – 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. Vi kommer bland annat att ha
föreläsare på det ständigt aktuella temat ”Rekrytera och leda sin
personal” och Gekås tf vd, Boris Lennerhov, kommer att berätta
om Sveriges populäraste utflyktsmål.
MISSA INTE DENNA möjlighet att inspireras av spännande föreläs-

ningar, träffa kollegorna i branschen, samt förstås att kunna göra
din röst hörd i din branschorganisation.
CAMPINGHÄLSNINGAR
Tomas Ringsby Petersson
Ordförande SCR Svensk Camping

Anmäl ditt deltagande här senast 4 mars.
Har du frågor kontakta Eva-Lena Milton, 031-355 60 07, eva-lena.milton@scr.se

Program
Onsdag 3 april
09.30 Kaffe, samling
Plats: Hotellet
10.00 Konferens		
Rekrytera och leda personal:
• Anna Barkevall och Lotta Ruschatz, Böda Sand
• Lena Kempe, Daftö Resort
• Ida Einarsson, Idre Fjäll
Plats: Hotellet
12.00 Lunch
13.00 Mässan med Associerade Partners öppnar
Plats: Eventhallen

Konferenspriser
(per person och exkl moms)
Konferens 3 april inkl fika och lunch........ 695 kr
Konferens 4 april inkl fika och lunch........ 695 kr
En kväll på Varuhuset 3 april inkl mat ..... 695 kr
Middag och show 4 april.......................... 995 kr

16.45 Mässan avslutas
18.00 En kväll på Varuhuset
Roliga aktiviteter, mat och umgänge
***
Torsdag 4 april
09.00 Konferens. SCR Svensk Camping i framtiden
	Välkommen till en förmiddag fylld med information,
diskussion och tankar kring föreningens framtida
verksamhet.
	Från ett parti byxor till Skandinaviens största destination:
Boris Lennerhov, tf vd Gekås
Plats: Eventhallen

Boende
Bokas och betalas direkt hos Gekås 0346-375 01 eller
gekasbyn@gekas.se. Uppge reservationsnummer
429225 vid bokning. ”Först till kvarn” och priserna
gäller till och med 4 mars.
Gekås erbjuder en kvällsbuffé på hotellet 2 april.
Bokas och betalas tillsammans med boendet.
Priser 2–5 april 2019 (exklusive moms)
Boende hotellet inkl frukost
1 pers 846 kr/person/natt
2 pers 446 kr/person/natt
Boende stuga
1 pers 799 kr/person/natt
2 pers 399 kr/person/natt
Priserna inkl. bäddset, slutstäd och frukost.

		
12.00 Lunch
13.00 Föreningsstämma
Plats: Eventhallen
18.00 Middag med prisutdelning
Ullared Krogshow
Plats: Eventhallen
***

Kvällsbuffé 2 april
133 kr/person
Anmälan
Senast 4 mars. Efteranmälningar i
mån av plats.

Fredag 5 april
09.00 Studiebesök Gekåsbyn Ullared
Camping, lägenheter, servicehus med mera

Anmäl dig här!
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