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Campagnes en ligne
pour des régions,
chaînes et groupes.

V I S I T

U S !

W W W. C A M P I N G N A V I G ATO R . CO M

NL

L’expert du marché Néerlandais
en Camping Business

campingnavigator

Fiche dʼinformation

Campingnavigator propose des promotions sur mesure
pour les offices de tourisme régionaux ainsi que pour les
marketing- et groupes de camping. Des forfaits et des
campagnes de niveau supérieur, surtout en ligne, avec
un grand nombre de visiteurs de qualité via nos propres
portails et ceux de nos partenaires, y compris les campagnes payantes. Trafic et réservations garantis avec une
approche pragmatique et une transparence totale dans
les rapports.

Site web Campingnavigator.com
Publication étendue en ligne

4. 469. 000 PAGES VUES

€

500

Banners
Région
Pays
Homepage

E-Newsletter
Position régulière , par camping
Position supérieure, par camping
Dédié (4x régulière + 1x supérieure)
Dédié (8x régulière + 1x supérieure)

€
€
€

750
1.000
2.000

70.000 BÉNÉFICIAIRES
€
€
€
€

250
500
1.000
2.000

MOYENNE TAUX
D‘OUVERTURE 43%

Ontdek Magazine – Imprimée
1/1 page
2/1 page

€
€

2.750
5.000

MAGAZINE IMPRIMÉ:
60.000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS

Ontdek Magazine – En Ligne
1 article dans l‘édition mensuelle

€

500

50.000 ADRESSES AUX PAYS-BAS,
10.000 AUX SALONS DE CAMPING
PRINCIPAUX EN PAYSBAS

Utilisation l’article gratuite		

Inclus

MAGAZINE EN LIGNE : ENVOYÉ À
70.000 ABONNEMENTS
W W W. C A M P I N G N A V I G ATO R . CO M

campingnavigator
Découvrir - Guides thématiques
Ontdek - Guide thématique A VÉLO
Ontdek - Guide thématique RANDONÉE
Ontdek - Guide thématique BIEN-ÊTRE
Ontdek - Guide thématique GOLF
Ontdek - Guide thématique 50+

€
€
€
€
€

Ontdek - Guide thématique DÉDIÉ
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250
250
250
250
250

Sur demande

Slovenië is een pareltje dat ligt te
wachten om ontdekt te worden. Dit
prachtige onaangeroerde land in
Midden-Europa verdient een mooi
plekje op jouw bucketlist. Met zijn
schitterende natuur en rijke historie raak je hier niet snel uitgekeken. Dankzij buurlanden als Italië,
Oostenrijk, Kroatië en Hongarije is
Slovenië een heel divers land met
veel invloeden van buitenaf.
Bij aankomst in het land word je overvallen door
de schoonheid van de natuur. Kletterende watervallen, prachtige alpenlandschappen en majestueuze bergtoppen: ongeacht het seizoen zul je
hier een fijne tijd beleven.

Slovenië: een oase
voor rustzoekers

Bezoekers van het land ervaren Slovenië als
een oase van rust. Tjilpende vogeltjes overal
en het buitengewoon mooie Lake Bled waar je
prachtig kunt wandelen. Wandel bijvoorbeeld
door de diepe Vintgarkloof voor een bijzondere ervaring.

Camping Terme Ptuj
Styria ..
Slovenie

Bij een bezoek aan Slovenië mag ook een uitstapje naar een van de thermale baden niet
ontbreken voor een ontspannen vakantiegevoel. Zo weet je zeker dat je als herboren terugkeert van je vakantie in Slovenië.

SL A 60

Ontspannen in de
schitterende natuur
van Slovenië
Hoewel Slovenië vroeger voldeed als doorreisland, ontdekken steeds meer reizigers de pracht
en praal van dit gebied. Voor iedere vakantieganger is er wel wat te beleven. In de omgeving
vind je prachtige bouwwerken die het bezoeken
waard zijn zoals kerken en musea. Ben je graag
in beweging? Ook dan kun je hier je hart ophalen. Of je nu graag fietst, wandelt, kanoot of wilt
gaan skydiven: het behoort allemaal tot de mogelijkheden in dit bijzondere land. Wil je graag
op ontdekkingstocht door de natuur? Breng een
bezoek aan het Nationaal Park Triglav. Adem de
frisse berglucht in en spot diverse wilde dieren.
‘s Winters wordt het gebied omgetoverd tot een
gigantisch winterwonderland.

SL

Ideaal voor een
fijne skivakantie.
In welk jaargetijde ga
..
jij Slovenie ontdekken?

Voor een verblijf midden in de ongerepte natuur ben je bij Camping
Terme Ptuj aan het juiste adres. Op een kleine kilometer van de middeleeuwse stad Ptuj vind je deze camping langs de prachtige rivier de
Drava. De camping heeft zijn bestaan te danken aan het helende, thermale
water. Dit komt van maar liefst 1100 meter diepte en borrelt op 56 graden
celsius. De camping onderscheidt zich daarnaast met de soorten verblijven waaruit je kunt kiezen. Zo kun je kiezen voor een klassieke kampeervakantie of een verblijf in een van de bungalows. Ben je een wijnliefhebber? Verblijf dan in een van de pittoreske wijnvaten. Comfortabel slapen in
Sloveense stijl doe je bij Camping Terme Ptuj.

Op en top vermaak op
Camping Terme Ptuj
‘s Morgens wakker worden met een heerlijk
vers broodje en het geluid van fluitende vogels
om je heen. Wat heeft de dag verder voor je in
petto? Dompel je onder in een van de thermale
binnen- en buitenbaden vlakbij de camping of
geniet van het zonnetje op je ligbed in de zonneweide. Warm op in de sauna of onderga een
fijne behandeling in de wellness. Je op een andere manier in het zweet werken? Sla dan een
balletje op de tennisbaan. Bij Camping Terme
Ptuj kom je zeker toe aan rust en ontspanning.
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Options supplémentaires
Paquet Facebook - 5 messages
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campingnavigator
campingbooking

€

250

Programme de fidélisation pour encourager les campeurs à utiliser
les offres du camping via un lien direct. Utilisation facultative de la
carte Best Deal Campingcard. 70 000 abonnements. Basse et haute
saison possibles, à votre discrétion.
Best Deal
Best Deal campingcard
Best Deal publication en ligne
1x mention dans la newsletter Best Deal

Inclus
Inclus
Inclus
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Facebook

Portée par mois
Pays-Bas
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Allemagne

Norvège
Suède
Danmark

4.600+
ciblées à la demande

Campagnes payantes

Données démographiques
220.000

70.000

20.000

Age

14%

Nouveaux visiteurs NL:

72%

Nouveaux visiteurs DE:

21%

Nouveaux visiteurs Autres:

12%

15%

17%

Visiteurs de retour:

20%

7%
20%

18%

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

65+

Genre

Comportement en ligne
Pages par session

2:52

Hommes

47%

Durée moyenne de la session

3:11

Femmes

53%

Chiffres

Organique

Site web:

4.469.000 pages vues

Newsletter:

70.000+ abonnements

70,7%

Taux d'ouverture:

Direct

7,3%

Magazine imprimé:

60.000 exemplaires

Social

11,2%

Distribué à:

50.000 adresses NL
10.000 exemplaires

Référencement

1,9%

Et sur les salons:

Payé

8,9%

Magazine en ligne:

Campingnavigator bv
Kraanspoor 50
1033 SE AMSTERDAM
The Netherlands

Chamber of Commerce 74433849
VAT number NL859897199B01

Bank: ING Bank
IBAN: NL18 INGB 0007 3226 14
BIC/SWIFT: INGBNL2A

43% en moyenne

70.000+ abonnements
www.campingnavigator.com
info@campingnavigator.com
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