Camping er
kvalitetsferie
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Markedspakke
Camping er en bransje i rask vekst med kunder som
forventer stadig høyere grad av kvalitet og opplevelser.
Det er derfor viktig at vekstvilkårene er gode og at
campingbedriftene får gode arbeidsvilkår. Disse bidrar til
stor verdiskapning både lokalt og regionalt i Norge.

profilere din bedrift i et opplag på 120 000 eksemplarer
samt en nedlastbar versjon på nett.

NHO Reiseliv kan bidra med felles markedsføring for
medlemsbedriftene og å legge mange tiltak til rette for
at de ulike kundegruppene finner frem til våre medlemmer. Vi har blant annet laget Norges mest leste campingguide med oversiktskart. Her har du også mulighet til å

Dette hjelper våre medlemmer til å holde seg oppdatert
om hvilke krav og ønsker som campingturistene har. På
vår app eller nettside camping.no kan du også finne et
bookingsystem for enkelt å bestille plass dit du har tenkt
å legge turen til.

Videre har vi laget et klassifiseringssystem som kvalitets
sikrer våre medlemsbedrifter.

Vi har over 3400 medlemsbedrifter
og er uten tvil den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for
reiselivsbransjen i Norge. Vi har som
mål å styrke og samle det norske
reiselivet. Dette kan vi blant annet
gjøre ved å gi våre medlemmer
arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter
som styrker deres næring. Resultatet
håper vi da blir at hver enkel
medlemsbedrift kan oppnå økt lønnsomhet og sunn vekst. NHO Reiseliv
skal være reiselivseksperten som er
både toneangivende og er talerøret
reiselivet i Norge.

Klassifisering og
kvalitetsvurdering
NHO Reiseliv har siden 1993 drevet med
klassifiseringsarbeid, slik at de som skal på
ferie, enkelt kan finne informasjon om kvalitet
og s tandard på potensielle reisemål. I tillegg vil
det hjelpe c ampingbedriftene til å fremstå med
et kvalitetsprodukt. Forbrukernes krav øker
stadig, og campingbedriftene må derfor hele
tiden være oppdatert og tilby det produktet

som etterspørres i markedet. Dette er en
vinn-vinn situasjon for begge parter. Systemet
som brukes er å angi antall stjerner (1 til 5) for
den enkelte campingplass – samt symboler
som gir oversikt over fasiliteter som sanitærinstallasjoner, rullestolvennlighet osv. Oversikt
over symboler og klassifisering kan du finne i
Campingguiden og på camping.no.

NHO Reiseliv samler og styrker
norsk camping:
- Vi samarbeider aktivt med offentlige
myndigheter
- Vi kvalitetssikrer og klassifiserer medlems
bedriftene
- Vi hjelper til med søknader om tilskudd
- Vi kan gi rådgivning og veiledning fra våre
campingkonsulenter
- Vi utfører medlemsservice
- Vi har årlig campingkonferanse, studieturer,
regionale møter
- Vi samarbeider med Nordisk Campingråd
og Europeiske søsterorganisasjoner
- Vi utsteder CKE-kortet (Camping Key
Europe)
- Vi driver med utstrakt felles markedsføring
for våre medlemsbedrifter
For å bli medlem, ta kontakt med NHO Reiseliv
– Camping, camping@nhoreiseliv.no

Hele Norges iskrem
levert direkte
på døren og
opp i disken
For mer info se
diplomishandel.no
eller kontakt oss
på 02001
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Campingplass i Geiranger.
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Denne katalogen utgis av NHO Reiseliv hvert år. Her finner du oversikt
over campingplasser og reisemål i Norge samt annen relevant og
viktig informasjon til campere i Norge. Campingguiden gir informa
sjon om din campingplass på norsk, engelsk og tysk. Den kan lastes
ned som en PDF eller bestilles fra www.camping.no. Opplaget er på
120 000, og den distribueres til våre campingbedrifter, turistkontorer,
grenseoverganger, caravanforhandlere m.m. I tillegg deles den ut på
messer i Tyskland, Nederland, Danmark, Sveits og Østerrike.
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En komplett
hygieneløsning
for din campingplass
Høy hygienestandard på toalettrommet er en av de viktigste
faktorene på en campingplass for
å få gjestene til å trives og komme
tilbake.

®

®

NY!

Dispensere fra Tork er brukervennlige og har høy kapasitet samtidig
som de er enkle å rengjøre og fylle
på.
Gjestene blir fornøyde og du sparer
tid og penger - en perfekt løsning
helt enkelt!

Booking og
reiseplanlegging
på camping.no
På camping.no vil din campingplass bli presentert med
bilder og informasjon, samt mulighet for booking av
hytter, leiligheter, oppstillingsplasser etc.
Her kan campingturisten søke etter campingplasser
eller campinghytter i et bestemt område og samtidig
finne viktig informasjon for å kunne planlegge sin neste
campingferie. Din campingplass vil også være presentert
på vår camping-app, som kan lastes ned fra camping.no
eller via QR-koder plassert på campingguiden.

SØT...

Har du spørsmål om skadedyr, ringe oss gratis og uforpliktende på
Telefon: 33 33 00 00, eller sjekk ut pelias.no.
Pelias Norsk Skadedyrkontroll er en av landets største skadedyrsbedrifter.
Med godt over 25.000 kunder, og som eneste skadedyrkontrollfirma har vi
fagpersonell i alle landets fylker. Vi bistår med rådgivning, kontroll og
bekjempelse av alle typer skadedyr. Kvalitet er vårt viktigste arbeidsmål,
og du kan føle deg trygg på at arbeidet blir utført sikkert og effektivt.

...men ikke
SÅÅÅÅ søt

Skadedyr • Fuglesikring • Desinfisering
Hygiene • Radon • Sopp • Trygg Mat

Camping Key Europe
Camping Key Europe er et felles campingkort for Europa og er obligatorisk på våre
campingplasser. Kortet er et samarbeid mellom de nordiske landene og ANWB
i Nederland. Dette samarbeidet gir deg også muligheten til å få presentert din
campingplass med informasjon og bilder europeiske web-sider. Kortet inneholder
informasjon som gjør det enklere for deg å registrere gjesten ved elektronisk eller
manuell innsjekking og gir deg en bedre kontroll over hvem gjestene er. Det gir
også flere fordeler for campingturisten på ferger, spisesteder, severdigheter osv.
I tillegg inneholder CKE-kortet en ulykkesforsikring for hele familien som bor på
campingplasser i Norge og Europa. Kortet kan kjøpes direkte på campingplassen
eller bestilles på camping.no.

BEAS er leverandør av adgangskontroll til dører, automater
for dusj og vaskeri alt sammen i sanitæranlegg.
Leverandør til norske
campingplasser gjennom 25 år!

• Adgangskontroll til bomanlegg
• Selvbetjente billettautomater til telt og bobilplasser
• Strømstolper til plassen
• Intergrasjon med Visbook

Kontakt direkte på +45 9788 5222 eller e-post post@beas.dk

Medlemsfordeler
Som medlem av NHO Reiseliv har du en rekke fordeler.
Foruten å være en del av en større enhet, knytte nett
verkskontakter og møte likesinnede i samme b
 ransje, har
vi også forhandlet frem gode avtaler for våre m
 edlemmer
som gjør at du fort tjener inn din medlemsavgift.
-

-

-

Advokathjelp. Vi har et team med advokater som har
spesialisert seg nettopp i din bransje.

-

Innkjøpskjeden. Vi er Norges største innkjøpsorganisasjon for overnattings-, serverings- og reiselivsbedrifter. Vi følger opp våre leverandører og bidrar til et
mer bærekraftig norsk reiseliv. Her sparer du både tid
og penger. Overskuddet tilbakeføres til medlemmene
gjennom en bonusordning. Se vår hjemmeside for
oppdaterte kampanjer og avtaler.

-

Politisk gjennomslagskraft. Når vi snakker, blir du
hørt. Vi fronter dine saker hos myndighetene. Jo flere
bedrifter vi er, desto større slagkraft har vi.

-

Tilgang til Arbinn. NHOs arbeidsgiverportal forenkler din lederhverdag. Her finner du verktøy og hjelp
til det meste du trenger som arbeidsgiver.

NHO Forsikring. Medlemsbedrifter som har tegnet
avtaler gjennom NHO Forsikring, har i gjennom
snitt spart 20% i forhold til forsikringspris de hadde
tidligere. Her samler vi alle bedriftens forsikringer i én
løsning, med én rådgiver for alle forsikringer.
NHO Pensjon. Vi har gjort det enkelt å få et godt
pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon blir levert
av Storebrand. Alle bedrifter får like gode avtaler
uansett størrelse. Midlene i NHO Pensjon investeres
etter strenge bærekraftskriterier.

Se vår nettside
for detaljert
oversikt over
alle medlemsfordelene.

Komplette aktivitetsparker
og lekeutstyr til alle aldre

Lekolar er Nordens ledende leverandør av leker,
aktivitets- og læringsprodukter både ute og inne til
barn og unge i alle aldre.
Vi kommer gjerne på befaring og tegner forslag til
campingplassen din kostnadsfritt. Les mer om oss og
se hele vårt sortiment på www.lekolar.no.

Vi tilbyr et stort
utvalg av produkter
til uteområdet og
lekeplassen!

Besøk: Wirgenes vei 8A, 3157 Barkåker | Post: Boks 2424, 3104 Tønsberg
Telefon 33 72 98 00 | bestilling@lekolar.no | www.lekolar.no

Magne Egerhei
Salgsansvarlig camping
magne.egerhei@lekolar.no
Tlf. 917 80 129

Stolt samarbeidspartner til NHO Reiseliv Camping
Helt ny chipspose

– sparer miljøet for 80 tonn plast, hvert år!

Trenger du ny seng eller
madrass?
Vi leverer raskt og til gode priser både
på standard- og spesialmål.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Industriveien 36, 4879 Grimstad
Tlf. 37 25 65 65 – Mob: 908 26 460

www. industritre.no

Produsert av:
Tlf: 51 61 08 80
E-post: post@gjesdalblikk.no
www.vestcamp.no

Rådgivning
Medlemmer av NHO Reiseliv får 4 timer gratis
rådgivning innen kommunikasjon, PR og strategi av
Kulturmeglerne. Ved behov for ytterligere bistand,
gir Kulturmeglerne et rabattert tilbud. Kanskje du har
en festival eller konsert du skal arrangere? Hvordan
få pressen interessert i å skrive om den. Eller trenger
du en målrettet digital kampanje? Eller tips til mulige
samarbeidspartnere?
Vi kan gi rådgivning og veiledning innen flere områder
– også innen det juridiske felt. Vi har et dyktig team som
kan hjelpe våre medlemmer.

Green Key
Dette er reiselivets miljømerke og en av de største globale miljøsertifiseringsordningene
i over 60 land. Er du gjest på et Green Key overnattingssted skal det ligge til rette at du
som gjest kan ta miljøriktige valg. Green Key-sertifiserte virksomheter oppfyller s trenge
miljøkrav innen områder som: miljøledelse, personalinvolvering, gjesteinformasjon,
vann, vask og rengjøring, avfall, energi, mat, inneklima, uteområdet, samfunnsansvar,
miljøaktiviteter, administrasjon og konferanse

Se filmen

Nettverksbygging
Å være medlem av Norges største arbeidsgiver- og
næringsorganisasjon for reiselivsbransjen betyr at du ikke
står alene.
Selvfølgelig har du oss som organisasjon i ryggen. Men
du har også mange andre medlemsbedrifter som kanskje

sliter med de samme utfordringene som deg. Ved å
delta på konferanser, kurs, seminarer og regionale møter
kan man bygge relasjoner. Du kan knytte til deg verdifulle ressurser ved å sparre og brainstorme med andre,
dele utfordringer og suksesshistorier. Vi er over 3400
medlemsbedrifter og har selvfølgelig plass til flere.

NHO Reiseliv utgir i samarbeid med Nasjonal
Klynge for campingnæringen og Norsk Turistutvikling
en årsrapport for utvikling, trender og muligheter
i campingnæringen hvert år.
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