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Tidningen Husvagn & Camping tar tillsammans 
med den digitala plattformen Hollistay 
campingvärlden till en ny nivå!    

Inför 2023 kommer Husvagn & Camping att ta 
ett ännu starkare grepp om campingmarknaden 
genom att ingå ett samarbete med Hollistay 
som är Nordens ledande plattform för campare 
och campingboenden. Samarbetet innebär att vi 
tillsammans kan utveckla Husvagn & Campings 
bevakning av campingnyheter med Hollistays 
digitala tjänster (interagera och kommunicera 
direkt med campinggästerna). Det kan gälla allt 
från hjälp med onlinebokning, att sälja unika 
upplevelser eller tjänster genom några få klick.  

Dubbelt så tjock Campingkatalog 2023 
Husvagn & Campings populära Campingkatalog 
ges årligen ut till prenumeranter samt säljs även 
i butik till lösnummerköpare. Genom att vi slår 
ihop vårt campingregister med Hollistays får vi i 
runda tal dubbelt så många objekt i en gemensam 

databas som också kommer att publiceras i 
Campingkatalogen 2023. Vi räknar med att ha nära 
2 300 camping- och ställplatser i vårt register och 
blir därmed Sveriges största marknadsplats för 
campingägare och gäster.

Kommunikation med campinggäster via app 
Via Hollistays app kan gästerna få en snabb 
överblick över alla typer av campingboenden. De kan 
även boka direkt samt kommunicera med boendet 
och andra gäster på plats genom ett lokalt, socialt 
nätverk. Sedan start har över 70 000 personer 
laddat ner appen.

Var med i den nya Campingmarknadsplatsen! 
Vi erbjuder nu tillsammans med Hollistay en 
möjlighet för dig som campingägare att synas under 
hela året på våra gemensamma plattformar samt ta 
del av Hollistays digitala tjänster. Din synlighet här 
kommer att vara det enda du behöver.

Välkommen att följa med på resan!

SÅ HÄR MÅNGA CAMPARE NÅR DU MED 
HUSVAGN & CAMPING + HOLLISTAY:  

Tidningen Husvagn & Camping
ä 123 000 läsare av Husvagn & Camping 
 + 7 000 digitala läsare på Readly
ä 20 000 köpare av Campingkatalogen 2023

husvagnochcamping.se / hollistay.com
ä 200 000 unika besökare* per månad 
ä 400 000 sidvisningar* per månad

Nyhetsbrev
ä 13 500 prenumeranter
ä 70 000 nedladdningar av Hollistays app

”Följ med oss på vår resa och 
 hjälp oss att göra vår marknadsplats 
ännu bättre! Genom att teckna ett av 
våra paket är du med och syns med 
ditt erbjudande i vår campingkatalog 
digitalt och i print. På följande sidor 
kan du läsa om våra erbjudanden!”

Anders Wallsten
chefredaktör

VI SKAPAR SVERIGES STÖRSTA MARKNADSPLATS 
FÖR CAMPINGÄGARE OCH GÄSTER!

* siffror från juli månad 2022



CAMPINGPAKET 2023

BASPAKETET MELLAN-
PAKETET

STORA 
CAMPING-
PAKETET

Basinformation i digitalt campingregister på 
Hollistay.com och Husvagnochcamping.se

Basinformation i tryckta Campingkatalogen 2023

Onlinebokning

Två extra rutor med text och bild
i Campingkatalogen 2023

Extra synlighet digitalt på förstasidan på 
Campingkatalogen.se och Hollistay.com

Direktlänk till er hemsida både digitalt och i print

Miniwebbshop

Nyhetsartikel ”Veckans camping” på Hollistay.com 
och Husvagnochcamping.se

Nyhetsbrevsutskick ”Veckans camping” i samband 
med nyhetsartikeln

Annons i Husvagn & Camping, under vinjetten 
”Välkommen campinggäst”

PRIS 0  kr 6 000 kr 12 000 kr

VÄRDE 21 000 kr 64 800 kr

Det här får du som campingägare under ett helt år:

För mer information och bokning, kontakta
Alex Simonsson
Annonssäljare Allt om Husvagn & Camping
Tel: 08-545 160 63 • mail: alex@sb-media.se

71%
rabatt

81%
rabatt
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För mer information och bokning, kontakta
Alex Simonsson
Annonssäljare Allt om Husvagn & Camping
Tel: 08-545 160 63 • mail: alex@sb-media.se

BASPAKETET
Basinformation digitalt 
Detaljer för er camping i Campingkatalogen.se och på Hollistay.com, med adress,  
öppettider, faciliteter, bilder, kort beskrivning osv.

Basinformation print 
Basinformation i den tryckta Campingkatalogen 2023, med adress och kontaktuppgifter.

Onlinebokning 
Möjlighet till bokningssystem på Hollistay.com mot en mindre provision. Har du redan 
onlinebokning så länkar vi till den kostnadsfritt.

MELLANPAKETET 

Baspaketet ingår

Två extra rutor i Campingkatalogen 
Tre gånger så stor yta i Campingkatalogen, med bilder och/eller beskrivande text.  
Möjlighet att sticka ut från mängden! Syns även på webben. 

Extra synlighet digitalt 
Här får ni extra exponering digitalt på förstasidan hos Campingkatalogen.se och 
Hollistay.com

Direktlänk till er hemsida 
En QR-kod läggs till i tryckta katalogen, med smidig länk till er hemsida och en 
direktlänk även från Hollistay.com och Campingkatalogen.se.

Miniwebbshop 
Erbjud era gäster tex hundpassning, frukostkasse, cykeluthyrning, familjepaket eller sälj 
inträdesbiljetter tillsammans med lokala aktörer. Det finns inga begränsningar och vi 
hjälper er att enkelt lägga upp er egen webbshop med erbjudanden genom en köpknapp 
på er sida hos Hollistay.com. Ni kan även få samma shop publicerad på er hemsida och 
kan använda den på dina sociala medier. Genom vårt smidiga gränssnitt kan ni snabbt 
lägga till flera olika produkter och tjänster, som ni även kan ändra under hela säsongen. 

STORA CAMPINGPAKETET 
Bas- och Mellanpaketet ingår

Nyhetsartikel Veckans Camping 
Vi skriver en artikel om er camping! Artikeln exponeras både på Hollistay.com och 
på Campingkatalogen/Husvagn & Campings hemsidor samt i Hollistays app. Sajterna 
har många hundra tusen besökare per månad vilket ger er möjlighet att fördjupa 
relationen med våra användare.  

Nyhetsbrevsutskick 
Artikeln syns även i våra nyhetsbrev vilket ger ytterligare en vinkel för exponering. 

Annons i Husvagn & Camping 
Tidningen Husvagn & Camping ges ut varje månad och där syns ni i två utgåvor, med 
en 1/12-sida i vår avdelning ”Välkommen Campinggäst”. 

CAMPINGPAKETET 2023

En miniwebbshop 
för all merförsäljning

Vi har ett partnerskap med Kwikk som 
möjliggör att du som camping på Hollistay 
kan lägga till en helt egen Miniwebbshop 
på er sida i appen!  

Genom Kwikks superenkla verktyg kan ni 
snabbt lägga upp och erbjuda era gäster 
till exempel:
 
•  Hundpassning
•  Frukostkorgar
•  Filmvisning
•  Konsertbiljetter
•  Paket av olika slag

... ja, endast fantasin sätter
gränser för vilka erbjudande du kan skapa!

SÅ HÄR FUNGERAR DET 
På er Hollistaysida kommer det finnas 
en ”erbjudande”-knapp (steg 1).  
När gästen trycker på den kommer 
Miniwebbshopen upp (steg 2). När de 
valt ett erbjudande får de fylla i infor-
mation så som personuppgifter, datum 
osv. Därefter får de välja om de vill betala
med kort eller Swish (steg 3). Direkt 
efter köpet får de ett kvitto och en 
biljett på SMS (Steg 4). Den här biljetten 
har du sedan möjlighet att kunna avläsa 
genom  en scanner som tillhandahålls
av Kwikk  (genom din mobil). 

Priset för en miniwebbshop är endast
3%+3 kr/köp. Inga fasta avgifter. 

Hjälp era gäster att skapa härliga semesterminnen och en större upplevelse 
av er campingplats! Genom att skaffa en Miniwebbshop kan ni snabbt och 
enkelt låta gästerna ta del av spännande aktiviteter och mervärden som ni 
erbjuder på campingen. 

VÄRDET FÖR ERA GÄSTER 

VÄRDET FÖR ER 

• Merförsäljning
• Minska administration
• Affärsutvecklande
• Kreativitet som lönar sig
• Nöjdare gäster!

• En större upplevelse av  
 semestern! 
• Känner sig omhändertagna  
 genom toppservice.
• Klart & betalt, kan bara  
 komma och njuta.

STEG 1 

STEG 2

STEG 3 STEG 4

Miniwebbshopen 

från Kwikk går också 

enkelt att dela på

� � 
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Basinformation 
i digitalt campingregister
Publicering i den ledande plattformen för campingägare och campare som publiceras 
på Husvagnochcamping.se och Hollistay.com 

Basinformation om campingen som ligger aktivt ett år.

För mer information och bokning, kontakta
Alex Simonsson
Annonssäljare Allt om Husvagn & Camping
Tel: 08-545 160 63 • mail: alex@sb-media.se
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Onlinebokning 
- för camping- och ställplatser
Publicering av onlinebokningen visas i Husvagnochcamping.se och 
Hollistay.com + Hollistays app – de ledande plattformarna för campingar 
och campare. 

Har du redan en onlinebokning så länkar vi dig kostnadsfritt.

För mer information och bokning, kontakta
Alex Simonsson
Annonssäljare Allt om Husvagn & Camping
Tel: 08-545 160 63 • mail: alex@sb-media.se

Vi hjälper 
dig att 
komma 
igång!

Vår provision vid bokning av resp paket:

Baspaketet (ordinarie taxa) 9% 
Mellanpaketet   6%
Stora paketet   4%
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Direktlänk till din hemsida
En QR-kod läggs till i tryckta katalogen, med en smidig länk till er hemsida och en 
direktlänk även från Hollistay.com och Campingkatalogen.se. 

För mer information och bokning, kontakta
Alex Simonsson
Annonssäljare Allt om Husvagn & Camping
Tel: 08-545 160 63 • mail: alex@sb-media.se

Utan länk

Med länk
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För mer information och bokning, kontakta
Alex Simonsson
Annonssäljare Allt om Husvagn & Camping
Tel: 08-545 160 63 • mail: alex@sb-media.se

En miniwebbshop 
för all merförsäljning

Vi har ett partnerskap med Kwikk som 
möjliggör att du som camping på Hollistay 
kan lägga till en helt egen Miniwebbshop 
på er sida i appen!  

Genom Kwikks superenkla verktyg kan ni 
snabbt lägga upp och erbjuda era gäster 
till exempel:
 
•  Hundpassning
•  Frukostkorgar
•  Filmvisning
•  Konsertbiljetter
•  Paket av olika slag

... ja, endast fantasin sätter
gränser för vilka erbjudande du kan skapa!

SÅ HÄR FUNGERAR DET 
På er Hollistaysida kommer det finnas 
en ”erbjudande”-knapp (steg 1).  
När gästen trycker på den kommer 
Miniwebbshopen upp (steg 2). När de 
valt ett erbjudande får de fylla i infor-
mation så som personuppgifter, datum 
osv. Därefter får de välja om de vill betala
med kort eller Swish (steg 3). Direkt 
efter köpet får de ett kvitto och en 
biljett på SMS (Steg 4). Den här biljetten 
har du sedan möjlighet att kunna avläsa 
genom  en scanner som tillhandahålls
av Kwikk  (genom din mobil). 

Priset för en miniwebbshop är endast
3%+3 kr/köp. Inga fasta avgifter. 

Hjälp era gäster att skapa härliga semesterminnen och en större upplevelse 
av er campingplats! Genom att skaffa en Miniwebbshop kan ni snabbt och 
enkelt låta gästerna ta del av spännande aktiviteter och mervärden som ni 
erbjuder på campingen. 

VÄRDET FÖR ERA GÄSTER 

VÄRDET FÖR ER 

• Merförsäljning
• Minska administration
• Affärsutvecklande
• Kreativitet som lönar sig
• Nöjdare gäster!

• En större upplevelse av  
 semestern! 
• Känner sig omhändertagna  
 genom toppservice.
• Klart & betalt, kan bara  
 komma och njuta.

STEG 1 

STEG 2

STEG 3 STEG 4

Miniwebbshopen 

från Kwikk går också 

enkelt att dela på

� � 

Starta en miniwebbshop!


