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ANNONSFAKTA
SVENSK CAMPING
Annonsera i Magasinet Camping med katalogen Svensk Camping 2021

Annonsera i
Sveriges största
resemagasin.
Direkt hem
i brevlådan
till 100 000
hushåll!

MATIGT RESEMAGASIN
INSPIRERAR TILL ATT
UPPTÄCKA SVERIGE

NÅ SVERIGES
STÖRSTA
SEMESTERMÅLGRUPP

SVERIGES STÖRSTA SEMESTERBOENDE!
2020 kommer att gå till historien som ett unikt år för besöksnäringen och
har inneburit att många som tidigare aldrig campat nu upplevt sin första
campingsemester. Intresset för semester i Sverige har heller aldrig varit större
och det är en trend som inte är ny.
Campingplatserna är sommarturismens motor på de flesta svenska
destinationer och står för en väsentlig del av svensk besöksnärings volym.
Antalet gästnätter på Sveriges campingplatser har ökat med mer än 3
miljoner de senaste 10 åren och slog 2019 ytterligare nytt rekord, med över
16,7 miljoner gästnätter. Under semestermånaderna juni till augusti är mer än
40 procent av Sveriges alla gästövernattningar på en campingplats.
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MARKNADSANDEL I JULI 2019
Under den renodlade semestermånaden juli tillbringas allra flest
gästnätter på campingplatser i Sverige, i jämförelse med övrigt
kommersiellt boende som hotell, vandrarhem och stugbyar.
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HÄR NÅR DU LANDETS STÖRSTA SEMESTERMÅLGRUPP
Katalogen Svensk Camping har väglett campinggäster i snart 40 år. Tillsammans med det inspirerande
resemagasinet Camping är det Sveriges största marknadsföringskanal för att nå ut till en av landets
största semestermålgrupper. Med en perfekt mix av inspirerande resereportage, destinationstips och
handfast information om campingplatserna, når vi en stor, köpstark och upptäcktsglad målgrupp.

INSPIRERANDE RESEMAGASIN …
Här hittar läsarna bland annat initierade destinationsreportage, sprängfyllda
tipssidor och intressanta profilintervjuer. Kort och gott: Sveriges bästa
resemagasin och en inspirerande guide till Sommarsverige i ett.

… OCH ANVÄNDBAR KATALOG

Efter magasinet följer
campingkatalogen
med campingplatserna
indelade länsvis.
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Du som annonsör kan välja att synas i resemagasinet,
eller bland campingplatspresentationerna i
katalogdelen. Eller varför inte i båda! Välj själv hur
mycket du vill synas, ett uppslag, en helsida eller vad
som passar just dig bäst.

CAMPINGPLATSER
ÖVER HELA
LANDET

BÄSTA SÄTTET ATT NÅ INTERNATIONELLA SVERIGERESENÄRER
Camping är det största semesterboendet för internationella gäster under juni-augusti. Magasinet
Camping med katalogen Svensk Camping trycks förutom på svenska även på engelska och
tyska. Med en annons i alla språkversioner når du gäster från hela Europa. Inget annat svenskt
resemagasin når denna målgrupp på samma sätt.

HÄRIFRÅN KOMMER GÄSTERNA

FAKTA OM MAGASINET/KATALOGEN OCH VÅRA LÄSARE
• Trycks i totalt 200 000 exemplar på svenska,
engelska och tyska.
• Skickas direkt hem i brevlådan till 100 000 svenska hushåll
under våren 2021.

Sverige, 74,5%

Nederländerna, 2,0%

• Distribueras via campingplatser, turistbyråer,
husvagns- och husbilsåterförsäljare, mässor med mera
över hela Sverige.
• Distribueras även på ambassader, färjeterminaler, mässor
och events, m m, i ett flertal europeiska länder.
• Går även att ladda hem som e-katalog på Camping.se.

Norge, 12,5%

Danmark, 1,1%

• Läsarna bor på Sveriges campingplatser i husvagn, husbil,
stuga eller tält.
• Tonvikten bland läsarna ligger på barnfamiljer 55+ och
personer som söker en aktiv semester.

Tyskland, 7,0%

Övriga, 2,9%

• Husvagn dominerar fortfarande på Sveriges campingplatser
men husbilsboende och önskemål om komfortabelt
campingboende ökar dock stadigt.

Källa: SCB statistik för 2019
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