Campingportalen
er
Norges
største
campingoversikt! Over 1100 campingplasser, og
ca 110 forhandlere av campingvogner, bobiler
og campingutstyr. Her finner du oversikter over
de norske campingkjedene: Topp Camping,
NAF Camp, Camping Key Europe og Pluscamp,
samt oversiktlige kart og lister som viser
campingplasser og forhandlere i Norge fordelt
på fylker, byer, steder og mange andre nyttige
tema.
Vi har også eksklusiv rett til å gi deg de viktigste
nyhetene fra Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC)
som vi har ett tett samarbeid med - alt for å gjøre
campingferien i Norge så enkel, oversiktlig og
komplett som mulig! Hvert år kårer vi “Folkets
favoritt-campingplass”.
Statistikk www.campingportalen.no:
Over 750.000 sidevisninger årlig
Over 280.000 besøk årlig

Norsk Bobil og Caravan Club er Norges største
og eldste interesseorganisasjon for deg med
campingvogn eller bobil. NBCC arbeider hver dag
for å ivareta medlemmenes interesser ovenfor
myndigheter, organisasjoner og andre instanser.
Norsk Bobil og Caravan Club jobber også
med
opplæringsvirksomhet/trafikksikkerhet,
opprettelse og forbedring av campingplasser,
samt samarbeid med andre organisasjoner i
Norge og internasjonalt.
Vi gir våre medlemmer sosiale opplevelser,
inspirasjon, praktiske tips og råd, samt
økonomiske medlemsgoder. Om du har
campingvogn, bobil eller combicamp bryr vi oss
ikke noe om, hos oss er alle velkomne!
Statistikk www.nocc.no:
Over 500.000 sidevisninger årlig
Over 130.000 besøk årlig

Nå en unik målgruppe!
Felles har Campingportalen og NBCC over 400.000 besøkende på nettsidene årlig, med
nesten halvannen million sidevisninger. Det er et gjennomsnitt på over 104.000 sidevisninger og over 34.000 besøkende i måneden!
Priser 2017
Modul
Modul 1
Modul 2
Modul 3

Størrelse
(px)
247 x 170
247 x 247
247 x 360

Priser
NOK 4000,NOK 6000,NOK 8000,-

Prisene gjelder webannonse på
www.campingportalen.no og www.nocc.no, gjelder
for én og én måned og er eks. mva.
NB! Webannonsene tilpasses designet og den
besøkendes skjermstørrelse, så den reelle størrelsen
kan derfor variere.

Bestill nå!

Inge Krav
Direkte telefon: +47 62 94 69 77
Mobil: +47 911 277 17
Fax: +47 62 94 10 35
E-post: ik@hsmedia.no

Eventuelle produksjonskostnader vil bli belastet kunden. Byrå provisjon er 3,5 %.

Eventuelt avbestilling må foretas innen 6 uker før oppstart.
Ved avtaler som brytes, kan eventuell rabatt bli etterfakturert.

