
Sveriges populäraste  
semesterboende  
– här når du gästerna!

RESEMAGASINET SOM BLANDAR INSPIRATION  
MED CAMPINGPLATSINFORMATION

Svensk camping ökar

2 MILJONER FLER  
GÄSTNÄTTER PÅ 10 ÅR!

NÄSTAN

16 MILJONER   

GÄSTNÄTTER
2017!



ANTAL GÄSTNÄTTER PÅ  
SVENSKA CAMPINGPLATSER

ÅRTAL

SÅ BOR GÄSTERNA PÅ CAMPINGPLATSEN

Allt fler väljer campinglivet 
på Sverigesemestern!
Sverige är ett fantastiskt land att semestra i och allt fler upptäcker campinglivets  
fördelar. Campingplatserna står för Sveriges absolut största semesterboende och  
antalet gästnätter har ökat med 2 miljoner på 10 år.
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MARKNADSANDEL KOMMERSIELLT BOENDE
Campingbranschens marknadsandel av allt kommersiellt  
boende i Sverige (hotell, vandrarhem, stugbyar och privat- 
uthyrt), under juni–augusti.
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15 046 968

15 560 268

15 637 587

15 767 279



Katalogen Svensk Camping trycks inte bara  
på svenska utan även på engelska och tyska. 
Med en annons i alla språkversioner når du  
gäster från hela Europa!

Svensk Camping är Sveriges största publikation för semesterinspiration.  
Med en perfekt mix av destinationstips, inspirerande reportage och handfast  
information når vi en stor, köpstark och upptäcktsglad målgrupp. 

I 2019 års katalog kan du som annonsör 
synas i katalogens inledande del eller bland 
campingplatspresentationerna i destina-
tionsdelen. Eller varför inte båda! Välj själv 
hur mycket du vill synas, ett uppslag, en 
helsida eller vad som passar just dig bäst. 

NÅ SVERIGES STÖRSTA SEMESTERMÅLGRUPP

VI  
PRESENTERAR  

MER ÄN 400  
CAMPINGPLATSER  

ÖVER HELA 
LANDET.

NYTT FÖR I ÅR – REDAKTIONELLA ANNONSER!
Nytt för i år är att vi erbjuder re- 
daktionella annonser i katalogen.  
Annonsen följer det redaktionella 
manéret (reportage och notiser) 
i katalogen och produceras av 
redaktionen i samråd med dig.

Den redaktionella annonsen kan 
till exempel vara i form av ett 
traditionellt reportage, en inter- 
vju, en guide eller ett notisblock.  

Har du egna bilder är det bra, 
annars kan vi även hjälpa till med 
bildköp eller bildproduktion.

EXEMPEL UPPSLAG EXEMPEL HELSIDA



SCR Svensk Camping, Box 5079, 402 22 Göteborg. E-post: info@scr.se. Telefon: 031-355 60 00. www.scr.se

•  Trycks i totalt 475 000 exemplar  
på svenska, engelska och tyska.

•  Skickas till cirka 175 000 hushåll i  
Sverige och Norge i februari 2019.

•  Distribueras via drygt 400 camping- 
platser, alla turistbyråer, hos husvagn/- 
husbilsåterförsäljare, mässor m m,  
över hela Sverige.

•  Distribueras även på ambassader,  
färjeterminaler, mässor och events, mm,  
i ett flertal europeiska länder.

•  Katalogen är gratis och går att beställa 
kostnadsfritt, den går även att ladda hem 
som e-katalog på Camping.se.

DET HÄR ÄR VÅRA LÄSARE

FAKTA OM KATALOGEN

•  Tonvikt på barnfamiljer, 55+ och perso-
ner som söker en aktiv semester.

•  Friluftsmänniskor som gillar träning, 
inredning, föreningsverksamhet, teknik 
och motor.

•  Lägger mycket pengar på sportutrust-
ning, byggmaterial och semestrande i 
Sverige. 

•  Större konsumtion av TV, kvällstidningar 
och direktreklam än genomsnittet.

•  Husvagn dominerar fortfarande. Hus-
bilsboende och önskemål om komforta-
belt campingboende ökar dock stadigt. 
Nyförsäljningen av husbilar ökade med 
20% under 2017.

•  Prismedvetenhet och traditionell livssyn.

Källa: SCR Svensk Campings  
läsarundersökningar av katalogen  

2018.06.08

SÅ HÄR 
ANVÄNDER VÅRA 

LÄSARE  
KATALOGEN

VÄLJER CAMPINGPLATS  
BASERAT PÅ LÄGE

80%

ANVÄNDER KATALOGEN  
BÅDE HEMMA OCH PÅ RESAN

82%

BOKAR CAMPING- 
BOENDE I FÖRVÄG

77%

ANVÄNDER KATALOGEN 
FÖR INSPIRATION OCH 
INFORMATION VID VAL 

AV CAMPINGPLATS

52%

SPARAR KATALOGEN UPP 
TILL ETT ÅR ELLER LÄNGRE

71%

ANDELEN GÄSTNÄTTER PÅ CAMPINGPLATSER
Andel gästnätter av det totala 
antalet från respektive land,  
som tillbringats på camping, 
jämfört med hotell, vandrar- 
hem, stugbyar och privatut- 
hyrt under juni–aug 2017.

NORGE 11,9%

TYSKLAND 6,0%SVERIGE 76,9%

DANMARK 0,9%

NEDERLÄNDERNA 1,7%

ÖVRIGA 2,6%

VAR KOMMER GÄSTERNA IFRÅN?


