
Velkommen til Norges 
største campingkjede

Se hva NAF Camp kan gjøre for din bedrift

For mer informasjon kontakt 
Kjell Kristiansen, leder av NAF Camp, telefon 900 49 262
NAF Camping AS, Ankerveien 117, 0766 Oslo, www.nafcamp.no

Norges største campingguide

Som medlem i NAF Camp-kjeden blir du presentert med to fargebilder, omtale og sym-
boler i NAFs campingguide «Camping i Norge». Guiden er på seks språk: norsk, engelsk, 
tysk, fransk, nederlandsk og finsk.  
Opplaget er på 125 000 eksemplarer i A5-format og trykkes i fire farger. 

Din bedrift er i tillegg tydelig avmerket på Norgeskartet som er vedlagt guiden. 
Campingguiden har en utstrakt distribusjon blant annet hos alle NAF-camp bedrifter, 
fergeselskaper, grensestasjoner, turistkontorer og reisebyråer i inn- og utland og ikke minst 
hos NAFs søster-organisasjoner i utlandet; ADAC (Tyskland), ANWB (Nederland), FDM 
(Danmark) og M (Sverige). Guiden kan også bestilles fra www.nafcamp.no.

Campingkjedens nettsted blir kontinuerlig oppdatert.
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Bli med i Norges største campingkjede!

Du får: Du må:

NAF er Nordens største bilorganisasjon og har camping som et av sine kjerneområder. 
Vår egen campingkjede – NAF Camp – tilbyr bedrifter en kompett markedspakke  
som gjør din bedrift meget synlig for en rimelig penge.

1. Deltagelse i guiden «Camping i Norge»

2. Presentasjon på www.nafcamp.no

3. Eksklusiv synliggjøring i NAF Veibok
Synlig fargekoding på kartblad. Opplisting i tekst med fargekoding  
og telefonnummer. 

4. Deltagelse i NAFs mobil-applikasjoner 
Fremstår med de mest nødvendige opplysninger. 

Felles markedsføring
• Årlig omtale i NAFs medlemshåndbok.
• Redaksjonelle omtaler i Motor, NAFs medlemsblad.
• Synliggjøring på nettsteder i inn- og utland.
• Deltagelse på relevante messer i inn- og utland.
• Distribusjon av guiden «Camping i Norge».
• Individuell synliggjøring på GPS – både TomTom og Garmin har alle plassene  
 registrert som POI-er i sine kartverk.

Innkjøpsordning
En frivillig, kostnadsfri ordning for deg som ønsker å benytte deg av stordriftsfordeler.

NAF Camp-pakke
Ved innmelding i NAF Camp-kjeden får du nyttige verktøy for din bedrift:

• Flagg. 
• Ordensreglement på fem språk.
• Prisskjema på fem språk.
• Laminerte campingkart for oppslag.
• Årsmerke.
• Årsabonnement på fritidsmagasinet Bobil & Caravan.
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MInimumskrav til deltagelse 
Dokumentasjon på at campingbedriften 
minimum har trestjernes status i henhold 
til Nordisk campingklassifisering utført av 
NHO Reiseliv. 

Gi rabatt til NAF-medlemmer  
Minimum 5 % rabatt på hytter/rom osv. 
Minimum 10 % rabatt på ordinær  
campingavgift. Rabattene gjelder hele året.

Årlig deltageravgift  
Avhengig av din bedrifts størrelse og er fra 
4500 til 8500 kroner.

Samarbeidsavtale  
Ønsker du medlemskap i NAF Camp- 
kjeden? Ta kontakt for å få tilsendt en 
avtale du enkelt fyller ut og returnerer til 
oss. Velkommen!

Kontakt
Ønskes ytterligere informasjon?  
Kontakt Kjell Kristiansen, leder av  
NAF Camp, tlf. 900 49 262 eller  
kjell.kristiansen@naf.no

Enheter Avgift

0–25 4500,–

26–50 5500,–

51–100 6500,–

101–200 7500,–

201 og mer 8500,–
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Ekspempler på synliggjøring av en campingbedrift:

Guide.

Plasspresentasjon på nett.

På iPhone: Få blant annet oversiktskart, index og presentasjon av hver enkelt bedrift.

Norges største bok. Utsnitt av kartblad. Utsnitt av tekstside.

Utsnitt av plass i selve guiden. Plassen på oversiktskartet.

NAF Veibok 
2010–2012

NAF Norges Automobil-Forbund




