
Hoe kunt u uw camping 
effectief online in de 
publiciteit brengen.

De belangrijkste tips en adviezen 
van collega‘s en uit de redactie.

3TIPS
VOOR EEN
VOLLERE
CAMPING
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ONLINE-MARKETING 
VOOR CAMPINGS
In deze brochure laten wij u zien hoe u uw winst uit de belangrijkste 
camping-website in het Duitse taalgebied kunt maximaliseren, 
zowel met gratis diensten als met zeer effectieve bijproducten.

3 TIPS VOOR EEN 
VOLLERE CAMPING
Er zijn drie onderdelen op Camping.Info die uitmaken hoe zichtbaar 
uw bedrijf en hoe effectief uw vermelding is. Dit heeft invloed op 
hoeveel gasten er naar uw camping komen.

Dus alles maar in het internet?
De beginselen van de marketing blijven: Het 
gaat om de attentiewaarde, dus zichtbaar-
heid. Het aantal internetpagina‘s schijnt 
weliswaar eindeloos, maar de aandacht van 
de kampeerder is begrenst. Om gasten te 
bereiken, moet uw bedrijf op die pagina‘s 
worden gepresenteerd die daadwerkelijk 
door kampeerders worden bezocht.
Bij de keuze van de campinggids waarop u 
zich wilt engageren, let daarbij op ...
 » Worden bezoekerscijfers gepubliceerd?
 » Ervaring en bestendigheid?
 » Het vertrouwen van de kampeerders?
 » Bekend bij de gasten?
 » Is het succes meetbaar?

Wat is Camping.Info?
www.camping.info is de meest bezochte on-
line-campinggids in het Duitse taalgebied 
en één van de meest bezochte camping-web-
sites van Europa. Camping.Info staat sinds 
jaren op Google.de op het trefwoord “cam-
ping” bijna doorlopend op nummer 1.

Camping.Info levert ook de techniek en data  
bij opvraag van campings op de homepages 
van Hymer, Bürstner, Fritz Berger, Camping 
Cars & Caravans, Reisemobil International, 
Ecocamping, Vakantiekriebels & Vrije Tijd, 
Campingferie.dk, Österreichischer Cam-
pingclub en vele andere camping-websites 
in Europa.

Camping.Info bezoekersstatistiek 2013:

Totaalcijfer bezoekers
verschillende bezoekers
Oproepen van pagina‘s: 
ø Bezoekduur:  

Bezoekers per maand van 2008 tot 2013.

10,4 miljoen
6,0 miljoen

35,9 miljoen
5,5 minuten

Gedrukt?
De oplage van de drie grootste Duitstalige 
campinggidsen bedraagt in 2014 in totaal 
370.000 stuks. Het aantal bezoekers van de 
online-campinggids www.camping.info be-
droeg in 2013 maar liefst 10,4 miljoen. 

De gasten zoeken niet alleen online, ze con-
troleren ook. Ze lezen de beoordelingen en 
ervaringen van andere kampeerders en la-
ten deze meewegen in de beslissing voor 
hun vakantie.

Het is dus niet verwonderlijk, dat steeds 
meer campings hun engagement naar het 
internet verplaatsen.

 

TIP 3

PREMIUM-
WEERGAVE
BOEKEN!

Verhoog uw zichtbaarheid door een 
prominenter symbool op de kaart en 

voorrang op de resultatenlijst.

EENVOUDIG.VOORDELIG.EFFECTIEF
Informatie vanaf pagina 8

TIP 1

GEGEVENS
ACTUEEL
HOUDEN!

Informeer uw bezoekers volledig 
en overtuig ze met 

beeldmateriaal en gegevens.

GRATIS
Informatie vanaf pagina 4

TIP 2

BEOORDELINGS-
OFFENSIEF
STARTEN!

Verhoog het aantal 
beoordelingen van gasten 

en schep vertrouwen.

GRATIS
Informatie vanaf pagina 6

BEZOEKERS op www.camping.info
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TIP 1 
GEGEVENS ACTUEEL HOUDEN!
U bent op veel concurrerende campings al stappen vooruit, als u uw gratis vermelding in de 
meest bezochte campinggids in het Duitse taalgebied volledig en actueel houdt. 
En zo werkt ‘t:

TIP 1Informeer de bezoekers volledig en overtuig ze met beeldmateriaal en gegevens.

GRATIS

HET BELANGRIJKSTE: FOTO‘S!
Onder het menu-onderdeel „Foto‘s“ kunt u maximaal 30 
foto‘s van uw camping uploaden. Natuurlijk gratis. Gebruik 
foto‘s waarvan de gast een goede indruk van uw camping 
krijgt. 

LOGIN
Meldt u zich aan op www.camping.info bovenaan het 
scherm onder „Inloggen als camping“. Mocht u nog geen 
toegangsgegevens hebben, kunt u deze met behulp van 
het onlineformulier aanvragen of u stuurt een e-mail aan 
offi ce@camping.info en wij zorgen er meteen voor!

TEKSTEN IN VERSCHILLENDE TALEN
Onder de rubriek „Gegevens/Beschrijving“ voert u een 
sprekende en informatieve beschrijving van uw camping 
in. Wij adviseren 100-300 woorden te gebruiken. Attentie: 
voer de beschrijvingstekst ook in zoveel mogelijk talen in. 
Camping.Info wordt in 27 talen gepubliceerd! 

BEOORDELINGEN BECOMMENTARIËREN
In het gedeelte „Beoordelingen“ ziet u alle beoordelingen 
van de gasten, die tot nu toe werden afgegeven. U kunt met 
de link „Onjuiste vermelding doorgeven“ een oneerlijke 
beoordeling bij de redactie melden en binnen 48 uur krijgt 
u antwoord. Met „Beoordeling geven“ kunt u voor elke be-
oordeling een commentaar geven. Dit wordt dan direct on-
der de beoordeling gepubliceerd.

GEGEVENS VOLLEDIG EN ACTUEEL HOUDEN
Aan de linkerkant vindt u nu de rubrieken waar u de gege-
vens van uw camping kunt invullen (infrastructuur, recre-
atiemogelijkheden, afstanden, prijs ter vergelijking...). Let 
erop, dat elke rubriek meerdere tabs (tabbladen) heeft!

MIJN VIDEO‘S
In de rubriek “Videos” plaatst u een fi lm van u camping on-
line. Ook dit is geheel gratis. U heeft nog geen video? Het 
is veel makkelijker dan u denkt, maak uw video zelf - des-
noods met uw smartphone. Laat alle belangrijke plekken 
van uw camping zien. De gasten houden juist van authen-
tieke, realistische, zelf gemaakte video‘s!

UW CAMPING EXACT OP DE KAART PLAATSEN
Voer in het menu-onderdeel “Ligging” een korte routebe-
schrijving in en schuif het pictogram van uw camping in de 
tab “Kaart” exact op de juiste plaats.

VERDERE INSTELLINGEN
Onder het menu-onderdeel “Instellingen” kunt u een nieuw 
wachtwoord aanmaken. Wij adviseren u om hier ook de in-
stelling te activeren waarmee u bij nieuwe beoordelingen 
van gasten automatisch per e-mail wordt geïnformeerd.
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Onderscheiding op uw homepage
Camping.Info heeft een widget die u meteen, een-
voudig en gratis in uw website kunt integreren. 
Hierdoor wordt automatisch de actuele beoordeling 
van uw camping op uw website weergegeven. De 
bezoekers kunnen zich een goed en volledig onaf-
hankelijk beeld ervan maken. Het schept een groot 
vertrouwen in uw bedrijf en levert u meer gasten, 
want miljoenen kampeerders vertrouwen op de be-
oordelingen op Camping.Info. Alle verdere informa-
tie vindt u op www.camping.info/widget

Camping.Info Bord op de camping
Geef met een “Camping.Info Bord” duidelijk aan, dat 
u op Camping.Info doorlopend door gasten wordt be-
oordeeld en dat u achter deze transparantie staat. Dat 
schept vertrouwen en levert nog meer beoordelingen. 

U kunt het “Camping.Info-Bord” (A4-formaat, ook ge-
schikt voor buiten) en stickers gratis aanvragen onder 
offi ce@camping.info.

Is het fair om beloningen voor een beoordeling aan te bieden?
In principe wel, MAAR ...
 » Beloof uw gasten een beloning voor “een beoordeling”, 

dus in geen geval alleen „voor een goede beoordeling“.
 » Beloning mag alleen in de zin van een kleine attentie worden opgevat.

Dit kan bijv. de deelneming aan een prijsspel zijn. Als de beloning 
daarentegen meer dan een kleinigheid is, zullen de gasten de indruk krijgen, 
dat u goede beoordelingen wilt „kopen”. Veel gasten reageren hier ontstemd op, 
en dat zou uw online-imago benadelen.

TIP 2
BEOORDELINGSOFFENSIEF
STARTEN!
De beoordelingen van gasten zijn de hoofdreden van het grote succes van Camping.Info 
Beoordelingen van gasten kunnen ook uw camping enorme voordelen opleveren!

Waarom is een groot 
aantal beoordelingen zo belangrijk?

 » Uw camping profi teert van een 
betere zichtbaarheid, want het aantal 
beoordelingen heeft een grote invloed 
op de rangorde in de resultatenlijst!

 » Meer beoordelingen leiden tot grotere 
objectiviteit in de totale beoordeling.

 » U verhoogt uw kans op de „Camping.Info 
Award“ – één van de meest gewaardeerde 
onderscheidingen in de branche.

 » Provocerende gasten hebben minder 
invloed, afwijkende beoordelingen - 
die ook op de beste site voorkomen - 
kunnen u niet paralyseren.

Hoe kunt u het aantal beoordelingen snel 
& makkelijk verhogen?

Doe dit niet met beoordelingen van uzelf, uw 
medewerkers of andere betaalde personen. 
Dit is oneerlijk en ineffi ciënt. Camping.Info 
accepteert geen onserieuze werkwijzen. Een 
goede methode is:

Stuur wekelijks een e-mail aan alle gasten 
die in die week uw camping hebben verlaten! 

Met een e-mail aan elke gast na zijn vertrek 
of een e-mail aan alle stamgasten verhoogt 
u makkelijk en snel het aantal beoordelin-
gen. U bereikt hierdoor de gast direct na 
zijn vakantie als hij achter zijn computer zit. 
Juist op zo‘n tijdstip is de kans het grootst 
een beoordeling te krijgen. Noteer bij de re-
servering of bij aanmelding op uw camping 
de e-mailadressen van uw kampeerders.
Bedankt u zich in het e-mail voor hun ver-
blijf. Vraag of op uw camping alles naar wens 
was verlopen, vermeld ook uw telefoonnum-
mer. Vraag of uw gast, een beoordeling van 
uw camping wil geven op www.camping.info.

Om het geven van een beoordeling zo een-
voudig mogelijk te maken, geeft u in het 
e-mail de DIRECTE link naar UW vermel-
ding aan. U vindt deze URL in de adresre-
gel van uw browser, als u uw detailpagina 
op Camping.Info „in nieuw venster“ opent 
(rechter muistoets): Zie afbeelding links, u 
kunt dit voor elke taal uitvoeren.

Meer details en aanbevelingen hiervoor (alle 
teksten voor de e-mail in zes talen) vindt u 
als PDF onder www.camping.info/docs/
benefi t-from-ratings-nl.pdf

TIP 2Verhoog het aantal beoordelingen van gasten en schep vertrouwen.

GRATIS

Gratis Bord voor uw receptie.

Widget voor uw homepage.
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TIP 3
PREMIUM-WEERGAVE 
BOEKEN!
De Premium-vermelding is HET succesproduct van Camping.Info. Meer dan 800 campings in 
Europa vertrouwen erop. De Premium-vermelding versterkt de presentatie, zichtbaarheid en 
aandacht voor uw camping op alle niveaus van de campinggids. Hier de belangrijkste punten:

TIP 3Verhoog uw zichtbaarheid door een prominenter symbool op de kaart en voorrang op de resultatenlijst.
EENVOUDIG, VOORDELIG,EFFECTIEF

Presentatie van uw camping op de 
detailpagina’s van uw concurrenten

bevoorrechte weergave op de kaart

Voorrang & prominentere presentatie 
in de zoekresultatenlijst

Geen andere campings op uw locatiebeschrijving
(links: met Premium, rechts; ZONDER Premium)

Extra reclame op de start-, zoek-, en overzichtspagina’s

Interessante statistieken voor u en de 
campings van de buren

VOORDEEL 2: OP DE KAART
Door de premium-weergave wordt uw camping op de kaart 
(zoekpagina) met een duidelijk groter en prominenter sym-
bool weergegeven. Uw symbool overlapt steeds alle andere 
campings in de directe omgeving die geen premium-weer-
gave hebben. 
De pop-up op de kaart is groter en prominenter dan alle 
andere campings. Er staat meer informatie op over de cam-
ping en biedt de mogelijkheid u direct aanvragen te mailen.

VOORDEEL 5: RECLAME
Met een premium-weergave wordt er voor uw camping op 
vele plaatsen op de portal extra reclame gemaakt. Op de 
startpagina, op de zoekpagina rechts naast de redactionele 
zoekresultatenlijst en op de overzichtspagina’s, die er voor 
ieder land, provincie en regio zijn. 
Tevens wordt een willekeurige selectie gemaakt van alle 
premium-weergaves uit de respectievelijke regio, zodat u 
uw doelgroep optimaal bereikt. 

VOORDEEL 1: CONCURRENTEN
Op de detailpagina van niet-premium-campings wordt re-
clame gemaakt voor uw camping met afbeelding en directe 
weblink. En wel bij alle campings die geografi sch bij u in de 
buurt liggen. Want nergens bereikt u uw doelgroep precie-
zer, dan op de pagina’s van de concurrenten in uw regio! 
Uw eigen detailpagina blijft natuurlijk vrij van dergelijke re-
clame.

VOORDEEL 4: LOCATIE / LIGGING
Op de locatiekaart (registratiekaart „Ligging“ op de detail-
pagina) van uw bedrijf wordt alleen UW camping weergege-
ven, maar geen andere campings in uw omgeving. 
Daarentegen worden op de locatiekaart van een niet-pre-
mium-camping alle campings in de omgeving getoond en 
direct gekoppeld aan hun detailpagina (ook hier worden de 
premium-campings aanzienlijk prominenter weergegeven 
dan alle anderen).

VOORDEEL 3: ZOEKRESULTATENLIJST
Met de premium-weergave wordt uw camping in de zoek-
lijst boven alle niet-premium-campings weergeven. 
Bovendien is de presentatie van uw camping in de zoekre-
sultatenlijst duidelijker: een opvallende blauwe achtergrond 
met elegante strepen, link naar uw homepage direct vanaf 
de zoekpagina, een aanvraag-knop, tagline en alle foto‘s 
van uw camping kunnen worden bekeken en uitvergroot.

VOORDEEL 6: STATISTIEKEN
Met uw premium-weergave kunt u zien hoe vaak uw detail-
pagina wordt aangeroepen, hoe vaak er op de link naar uw 
homepage wordt geklikt alsmede hoeveel directe aanvra-
gen u ontvangt. Zo kunt u exact controleren, wat de premi-
um-weergave oplevert. 
U kunt daar uw gegevens met iedere willekeurige camping 
(meer dan 24.000 bedrijven) uit heel Europa vergelijken!
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FAIRNESS IS VOOR ONS BELANGRIJK
Onze campinggids is serieus. We garanderen 
onze kampeerders neutraal redactiewerk. 
Dat betekent dat premium-campings voor 
wat betreft de gastenwaardering geen redac-
tionele uitzonderingsbehandeling krijgen.

Iedere camping heeft voor wat betreft het 
waarderingsbeheer dezelfde mogelijkhe-
den, zoals bijv. het gebruik van de toelich-
tingsfunctie, melden van schendingen van 
de richtlijnen, zich automatisch te laten 

informeren van nieuwe waarderingen enz. 
De betrouwbaarheid van de waarderingen 
van de beoordelers (gasten) en veel meer 
functies zorgen ervoor dat Camping.Info 
ook technisch een leidende positie heeft 
binnen de branche. Als een van de weinige 
beoordelingsplatforms in Europa accepteert 
Camping.Info geen anonieme beoordelin-
gen van gasten.

WIE STEEKT 
ER ACHTER 
CAMPING.INFO?
Ons bedrijf is gevestigd in de buurt van Salzburg en bestaat al 
13 jaar. We houden ons vanaf het begin uitsluitend bezig met het 
thema camping en internet. Onze oprichter en directeur Erwin 
Oberascher is opgegroeid in het ouderlijke bedrijf in de buurt 
van Salzburg en kent de branche vanuit de optiek van camping-
beheerders van kinds af aan.

Momenteel werken er 9 personen bij Camping.Info. De redactie 
en het beheer bevinden zich in het kantoor in Oostenrijk – pro-
grammering, ontwerp en serverbeheer in Berlijn.

In 2013 werd Camping.Info door de Minister van Economische 
Zaken onderscheiden met de Oostenrijkse Exportprijs voor haar 
succes in geheel Europa.

WAAROM NU 
PREMIUM BOEKEN?

De Premium-vermelding heeft aantoonbaar effect (zie afbeelding boven)

Camping.Info is de meest bezochte campinggids in het Duitse taalgebied

Camping.Info is op nummer 1 op Google.de

U ziet haarscherp, hoeveel de Premium-weergave u oplevert

95 % van de bedrijven verlengen hun Premium-vermelding ook in volgende jaren

U heeft geen grafi cus nodig dus geen extra kosten

U kunt binnen 2 weken gratis opzeggen

Uw Premium-vermelding is binnen een minuut online

ZO BOEKT U PREMIUM
 » online boeken op http://nl.camping.info/premium
 » per Fax boeken met het bijgaande formulier aan het nummer +43 (0) 7746 / 20217
 » Of via ons vertegenwoordiging in de BeNeLux: CampingMedia.info | Jos van Hamond

Valerianuslaan 34 | 6642 BW | Beuningen | Nederland
E-mail nut@campingmedia.info, Tel +31 24 6752438, GSM +31 653 553 000

VRIJBLIJVEND TESTEN
Tevredenheidsgarantie
Als u niet overtuigd bent van de premiumweergave, 
kunt u binnen 14 dagen opzeggen. 
Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Gemiddeld aantal oproepen van pagina‘s van 
Nederlandse campings MET Premium-vermelding

Gemiddeld aantal oproepen van pagina‘s van 
Nederlandse campings ZONDER Premium-vermelding

Bedrijven met Premium-vermelding noteren zo‘n 600 % meer oproepen van detailpagina‘s en 
1.300 % meer kliks op hun homepage, dan bedrijven zonder Premium-vermelding!
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Faxen naar +43 (0) 7746 / 20217

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE SERVICE 
“PREMIUMWEERGAVE” OP CAMPING.INFO 

Tevredenheidsgarantie 
Als de klant niet overtuigd is van de voordelen, kan 
deze binnen 2 weken afzien van de aankoop (via e-mail 
of fax). De premium-weergave wordt dan direct gede-
activeerd en er worden geen kosten in rekening ge-
bracht.

Na het eerste jaar is het mogelijk om 
op ieder moment de service op te zeggen 
De premium-weergave wordt automatisch verlengd na 
het eerste jaar. Maar na het eerste jaar kan de klant 
de premium-weergave op ieder moment per direct op-
zeggen zonder opzegtermijn (via e-mail of fax).

Bereik van de service 
De premium-weergave omvat de prestaties die op 
http://nl.camping.info/premium in detail zijn beschreven.

Colofon & rechtelijke bevoegdheid 
Camping.Info en de premium-weergave zijn diensten 
van Camping.Info GmbH, Heiligenstatt 111/1, 5211 
Friedburg, Oostenrijk.
Tel: +43 (0) 7746 / 28283, Fax: +43 (0) 7746 / 20217
btw-nummer: ATU62259914
rechterlijke bevoegdheid Mattighofen – Oostenrijk
bedrijfsregistratienummer 273629x
zakelijke rechtbank Landesgericht Ried im Innkreis
Directeur: dhr. Erwin Oberascher

ZO ACTIVEERT U UW 
PREMIUMWEERGAVE

 » online boeken op http://nl.camping.info/premium
 » per Fax boeken met het bijgaande formulier: +43 (0) 7746 / 20217
 » Of via ons vertegenwoordiging in de BeNeLux: 

CampingMedia.info | Jos van Hamond
Valerianuslaan 34 | 6642 BW | Beuningen | Nederland
E-mail nut@campingmedia.info, Tel +31 24 6752438, GSM +31 653 553 000

TEVREDENHEIDSGARANTIEAls u niet overtuigd bent van de premiumweergave, kunt u binnen 14 dagen opzeggen. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Camping

Straat en huisnummer

Postcode     Stad

E-Mail

Ja, hiermee bestel ik de premiumweergave voor mijn camping op Camping.Info voor een 
jaar tegen een prijs van € 450,- (zie de algemene voorwaarden hieronder).

Voor- en achternaam    Datum, Handtekening


