Anwbcamping.nl
Uw camping in beeld bij 4,4 miljoen Nederlanders

Bereik 4,4
miljoen
Nederlanders!

Omdat ANWB investeren in kamperen net zo belangrijk vindt als u, staat uw
camping standaard (en kosteloos) vermeld op anwbcamping.nl. Dit is de plek
waar miljoenen Nederlandse kampeerders de camping van hun dromen vinden.
En reserveren. Een geweldig online platform waar u heel veel uit kunt halen!

Dit maakt anwbcamping.nl uniek:
Meer dan 9.100 camping in 28 landen
Ruim 4,4 miljoen bezoekers (2015)
66% groei in reserveringen (2015)
Meer dan 126.000 campingreviews
Altijd snel inspelend op snel veranderende online
mogelijkheden en technieken

anwbcamping.nl
Verhoog uw zichtbaarheid op anwbcamping.nl
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Hoe kom ik hoger in de
zoekresultaten?

Iedere kampeerder is anders, en dus is elk zoekresultaat –
toegespitst op de voorkeuren van betreffende kampeerder –
anders. Alleen met de Uitgelicht-positie uit het campingpakket
(M, L en XL) staat u gegarandeerd bovenaan. Daarnaast kunt u
zelf ook veel doen om uw performance online te verbeteren. We
geven u graag een aantal tips:
Vraag actief om klantenreviews
Zorg voor goede foto’s en video’s
Doe gratis mee met Camping Key Europe
Zorg voor een korte reactietermijn bij reserveringen
Word online boekbaar
Meer informatie? Uw accountmanager geeft u graag advies
op maat.

anwbcamping.nl

Verhoog
uw aantal
reserveringen

Maakt u het de Nederlander al gemakkelijk?

Nederlanders zoeken en boeken hun vakantie het liefst online. Verhoog uw
aantal reserveringen en maak uw camping eenvoudig direct boekbaar op
anwbcamping.nl. Zo wordt het voor de kampeerliefhebber gemakkelijker om bij
u een plekje te regelen. Daarnaast levert het u tal van extra voordelen op.
• Marketingkracht: met 4,4 miljoen bezoekers het hoogste bereik onder
Nederlandse kampeerders
• Flexibel: u beheert en bepaalt zelf uw boekingen zoals u dat wilt
• No cure no pay: géén inschrijvingskosten of abonnementskosten, u betaalt alleen
achteraf commissie over daadwerkelijke boekingen
• Zekerheid: u weet wat een klant u kost, in tegenstelling tot Pay per Click of
Google Adwords

Toelichting campingpakketten anwbcamping.nl

 UITGELICHT
Dé garantie dat uw camping bovenaan in de zoekresultaten van de kampeerder staat!
U beslist zelf in welke periode u uw camping op deze positie ingezet wilt hebben (onder
voorbehoud van beschikbaarheid: wie het eerst komt, die het eerst maalt!). Plan dus snel uw
positie in. Het blok dat u afneemt, bepaalt hoeveel views u op deze positie blijft staan. Zo heeft
u garantie over het bereik van uw positie, wel zo eerlijk.
Er zijn drie Uitgelicht posities:
• Op de landingpagina met zoekresultaten campings
• Op de landingpagina van een land en/of regio
• In de nieuwsbrief van ANWB Kamperen
 UITGEBREIDE CAMPING BESCHRIJVING
Wij helpen u uw verhaal te communiceren naar uw (toekomstige) gasten. Vertel ons welke
sterke punten u het liefst naar voren wenst te laten komen, en de redactie van ANWB schrijft
uw uitgebreide campingbeschrijving (circa 300 woorden) en plaatst deze op anwbcamping.nl.
 LINK NAAR UW EIGEN CAMPING (‘URL’)
Geef bezoekers van anwbcamping.nl de mogelijkheid om uw eigen website te bekijken, en
plaats de link van uw website op anwbcamping.nl. U betaalt hiervoor bij ANWB geen cost
per click of andere extra tarieven.
 INSIGHTS DASHBOARD
Met uw persoonlijke dashboard geven we u praktische tips en kennis van de markt, inzicht
in hoe uw camping presteert op onze website – én hoe u dat realtime kunt optimaliseren.
ANWB helpt u graag met inzichten, tips & advies over hoe u uw performance nog verder kunt
verhogen! Het dashboard is momenteel in ontwikkeling en gaat naar verwachting medio
december live.

anwbcamping.nl
 RANKINGPUNTEN
Iedere kampeerder is anders, en dus is elk zoekresultaat – welke toegespitst is op de voorkeuren van betreffende kampeerder – anders. Via een algoritme bepaalt anwbcamping.nl de
volgorde van campings in de zoekresultaten. ANWB waardeert haar partners in
kamperen ten zeerste, daarom kent zij haar partners extra rankingpunten toe, welke
meetellen in het algoritme. Let wel: alleen met de Uitgelicht-positie uit het campingpakket
(M, L en XL) staat u gegarandeerd bovenaan. Hoe hoog uw camping in de diverse
zoekresultaten vermeld staat, is een samenspel van verschillende omstandigheden en
voorwaarden. Daarnaast kunt u zelf ook veel doen om uw performance online te verbeteren.
• Verhoog het aantal reviews
Net als ANWB, kunt u zelf ook uw gasten actief verzoeken om een review over uw camping
achter te laten op anwbcamping.nl.
• Let op de kwaliteit en actualiteit van uw foto’s
Actuele foto’s van het juiste formaat zijn relevanter dan oude, niet goed zichtbare foto’s
• Doe gratis mee met Camping Key Europe
Nederlanders houden van voorrang en voordeel! Ook overige samenwerkingen met ANWB,
zoals advertenties en branded content – waarderen wij met extra rankingpunten.
• Wees alert op boekingen
Hoe hoger het percentage boekingen dat u accepteert, des te hoger uw performance. Ook
de snelheid waarmee u boekingen accepteert, speelt een belangrijk rol in de tevredenheid
van de kampeerder - én dus in uw ranking.
• Voeg iDeal toe als betaalmethode
Nederlanders betalen online het liefst met iDeal, en we zien dat de conversie verhoogt
wordt als campings deze betaalmethode accepteren. Dat kost u bovendien helemaal niets!
Wilt u meer advies? Vraag uw accountmanager of agent, wij helpen u graag met het verhogen
van uw zichtbaarheid & reserveringen!
 VOORRANG BIJ DEELNAME AAN CONSUMENTENCAMPAGNES VAN ANWB
Regelmatig organiseert ANWB consumentencampagnes, zoals vroegboek-, lastminute- en
specifieke themacampagnes. Graag nodigen wij onze partners met voorrang uit om hieraan
mee te doen en zo te profiteren van het marketingbereik van ANWB. Per campagne kunnen
de deelnamevoorwaarden verschillen. U houdt altijd zelf de touwtjes in handen: u bent niet
tot deelname verplicht.
 POSITIE ‘ANDEREN BEKEKEN OOK’
Bij campings die niet via ANWB te reserveren zijn op anwbcamping.nl, komen suggesties in
beeld voor campings die in enige mate voldoen aan dezelfde zoekopdracht onder de noemer
‘Anderen bekeken ook’. De campings die gesuggereerd worden zijn wél reserveerbaar.
 REVIEWS
Reviews zijn beoordelingen van uw gasten. Gasten die via anwbcamping.nl uw camping
hebben gereserveerd, worden door ANWB actief benaderd en gemotiveerd om een review
achter te laten. Geverifieerde reviews zijn reviews die geverifieerd zijn door ANWB.
 FACEBOOK POST
Wekelijks zetten we (maximaal 2) campings in de schijnwerpers op onze snel groeiende
facebook pagina ANWB Kamperen. Campings die blok XL afgenomen hebben, komen
hiervoor in aanmerking. De vermelding is redactioneel van aard en verwijst direct naar uw
campingpagina op anwbcamping.nl
Zijn er overige begrippen of elementen binnen anwbcamping.nl waar u meer over wilt
weten? Uw accountmanager of agent beantwoordt graag al uw vragen.

