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Bereik Nederlandse kampeerders tijdens
de zoektocht naar de ideale camping
anwbcamping.nl

92% van de
kampeerders
bezoekt
anwbcamping.nl

Aantal unieke bezoekers

Meer reserveringen of websitebezoek

Aantal pageviews

2. Reserveringen via anwbcamping.nl
3,2 miljoen
23 miljoen
Bezoekers

65% man, 35% vrouw
Leeftĳdsklasse

35-44 jaar

Verhouding reserveringen

69% staanplaats
31% huuraccommodatie

anwb.nl/campingpartners

1. Campingpagina op anwbcamping.nl
Bereik via anwbcamping.nl jaarlijks ruim 3,2
miljoen Nederlandse kampeerders met een
complete en professionele pagina over uw
camping. Zichtbaarheid onder Nederlandse
kampeerders begint bij anwbcamping.nl.

Maar liefst 92% van de Nederlandse kampeerders weet zijn weg te vinden
naar anwbcamping.nl voor inspiratie en informatie en het boeken van
zijn ideale kampeervakantie. Met recht is anwbcamping.nl het grootste
campinginformatie- en boekingsplatform voor de Nederlandse kampeerder.
Kansen dus voor uw camping!

Zet uw camping hoog in de zoekresultaten op anwbcamping.nl en profiteer van meer
reserveringen of bezoekers naar uw website! U heeft er zelf invloed op. Zorg dat u uw
camping goed presenteert en u online gemak biedt. Leg uw toekomstige bezoekers in de
watten, net als u dat met uw échte gasten doet!

De 3 mogelijkheden
voor uw camping

Maak uw camping boekbaar en ontvang
reserveringen via anwbcamping.nl. Kies
ervoor om anwbcamping.nl aan te sluiten op
uw reserveringssysteem. Liever zelf controle
houden over uw reserveringen? Dat kan ook;
via een eigen inlog.

3. Extra exposure met een salespakket

Kies voor een online salespakket, u zet
daarmee uw camping extra in de spotlight. Met
het salespakket kunt u uw camping nog beter
presenteren, zodat u goed gevonden wordt
door de miljoenen kampeerders die jaarlijks
onze site bezoeken. Naast het salespakket
hebben wij ook themacampagnes en een
speciaal salespakket voor kleine campings.

anwbcamping.nl
2022
De mogelijkheden die anwbcamping.nl
voor uw camping biedt leggen we
hieronder in detail uit.

Salespakketten
online

1. Campingpagina op anwbcamping.nl

Basisinformatie

Medium

Large

Extra
Large

v

v

v

v

Link naar eigen website

v

v

v

v

Campingfoto’s

15

30

30

30

Campingtekst (SEO)

v

v

v

v

Omgevingfoto’s

5

10

10

10

Omgevingstekst (SEO)

v

v

v

v

Sterren campinginspectie

v

v

v

v

Plaatsing op ANWB Routeplanner

v

v

v

v

Video

v

v

v

ANWB rekent een commissie van 10% op de reserveringen
die via ons reserveringssysteem zijn gemaakt. Deze commissie is inbegrepen in de prijs die bezoekers voor een
overnachting betalen. Door anwbcamping.nl te koppelen
met uw reserveringssysteem heeft u geen omkijken meer
naar binnenkomende reserveringen. En goed om te weten:
• U bepaalt de voorwaarden voor reserveringen
• U bepaalt de boekingsperioden
• De klant is uw klant
Meer informatie: anwbcamping.nl/join.

Uitgelichte positie op anwbcamping.nl

+

++

+++

Banners in zoekfilters op anwbcamping.nl

v

v

Facebook advertentie op campingniveau

v

v

Standaard tarief

3. Extra exposure met een salespakket

Boekbaare- en/of CKE voordeel camping

Verleid de Nederlandse kampeerder naar uw camping
met een complete en professionele pagina over uw camping op anwbcamping.nl. Alle campings, gepubliceerd op
anwbcamping.nl, worden geacht een publicatiebijdrage
te betalen. Afhankelijk van uw bestaande of toekomstige
activiteiten bij ANWB Kamperen heeft u al vanaf € 150,een vermelding. Via ANWB Check & Change beheert u
makkelijk zelf de gegevens. U kunt hier ook foto’s van
uw bedrijf toevoegen of wijzigen. Meer informatie:
anwbcamping.nl/join.

2. Reserveringen via anwbcamping.nl

Als u kiest voor een salespakket, dan vervalt uw jaarlijkse
vergoeding (publicatiebijdrage) voor uw eigen campingpagina. En u heeft prijsvoordeel als uw camping boekbaar
is of meedoet aan het voordeelprogramma van Camping
Key Europe. De cijfers wijzen uit dat hoe groter het
salespakket dat u afneemt hoe hoger het bereik onder
kampeerders. De gemiddelde groei in verkeer vindt u
terug in het schema salespakketten online.

Basis
(publicatiebijdrage)

Nieuwsbrief + vermelding op
inspiratiepagina op anwbcamping.nl

v

Inspectierapportage

v

v

v

Hoger in zoekresultaten

+

++

+++

€250

€1.095

€1.795

€2.995

€150

€850

€1.500

€2.750

+269%

+200%

+255%

Gemiddelde groei bezoek (in %)*

Meer informatie over

Mogelijkheden voor campings op anwbcamping.nl
E-mail: camping@anwb.nl
Telefoon: 088-2696020 (onze lokale ambassadeur neemt
snel contact met u op)
Internet: anwbcamping.nl/join
Advertenties of andere mogelijkheden van adverteren
Accountmanagers binnendienst: Nicole van Raam
en Micha Linssen
E-mail: advertising@anwb.nl
Telefoon: 088-2697950
Deelname aan Camping Key Europe
Log in op uw eigen account via
campingcms.anwbcamping.nl en geef dit aan bij
‘Tarieven en CKE’. Uw aanbod is dan snel zichtbaar op
anwbcamping.nl.
E-mail: camping@anwb.nl
Telefoon: 088-2696020
Marketingpakketten, zoals vlaggen, borden/schilden en
stickers voor uw camping
E-mail: campsitepackages@anwb.nl
Telefoon: 088-2697950
Algemene voorwaarden
Op al onze orders zijn de door ANWB vastgestelde
leveringsvoorwaarden van toepassing zie
anwb.nl/campingpartners.

* t.o.v. vorige pakket

anwb.nl/campingpartners

