
Een beschrijving van Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2021

Interessante feiten & cijfers over de beurs

Voorbeeldteksten voor berichten op social media

Tips voor je campagne op social media

Aanleverspecificaties voor jouw input op onze kanalen

Speciaal voor onze partners en exposanten hebben we, ter ondersteuning

van de marketingcampagne, een toolkit opgesteld. Zo kun je gebruik maken

van kant-en-klare input over het evenement én je hebt de mogelijkheid om

uit te blinken op onze kanalen!

In dit document vind je:

Succes met jullie campagne!

DOE JE  VOORDEEL
MET ONZE MEDIAKIT

800K 10K 1250+
WEBSITEBEZOEKEN FB-VOLGERS IG-VOLGERS

Gedurende de campagne-

periode van 2019

Voorafgaand aan de

campagne van 2021

Als beginpunt voorafgaand

aan de campagne van 2021 

O P T I M A L E  O N L I N E  E X P O S U R E

V I S U E L E  U I T I N G E N Ben je op zoek naar visuele uitingen? In onze Google drive map

vind je logo’s, banners en afbeeldingen waar je gebruik van kunt

maken. Let op: het is niet toegestaan om de uitingen te

bewerken of voor andere doeleinden te gebruiken dan voor

publicaties over Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2021.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1S2oKK2Eugl-2SfG_EmoAz-cj9FjznX4V


Volgens Wikipedia is een persmap, in zakelijke

omgevingen vaak een mediakit genoemd, een

voorverpakte set promotiemateriaal dat informatie

geeft over een persoon, bedrijf, organisatie of doel

en die wordt verspreid onder leden van de media

voor promotioneel gebruik. Persmappen of

mediakits zoals ze soms worden genoemd, worden

vaak verspreid om een release aan te kondigen of

voor een persconferentie.

Wat ik  wi l  voor  mi jn  b log

D E  T O E K O M S T
V A N  M I J N  B L O G48.276 kampeerliefhebbers

bezochten de beurs in 2019

ÉÉN GROTE KAMPEERBELEVING

Kamperen is booming: genieten in de natuur, van de gezonde buitenlucht. En of

je dat lekker oldskool doet, met een tentje onder de bomen, of juist

comfortabel en luxe, met de camper of caravan: tijdens de Kampeer & Caravan

Jaarbeurs ontdek je de nieuwste kampeertrends en kun je je uitgebreid laten

informeren over de leukste én veiligste soort vakantie: kamperen!

Van woensdag 6 oktober tot en met zondag 10 oktober zijn de Jaarbeurshallen

omgetoverd tot de grootste camping van Nederland, met de nieuwste

modellen campers en caravans, vouwwagenstenttrailers plus avontuurlijke

daktenten en familietenten. Bekijk de handigste kampeeraccessoires en laat je

informeren over ‘tips & tricks’ van kampeerprofessionals en populaire

kampeervloggers en -bloggers.

Of je nu een doorgewinterde kampeerder bent of juist aan je eerste

kampeeravontuur gaat beginnen; na een bezoek aan Kampeer & Caravan

Jaarbeurs kun je zo aan jouw volgende roadtrip beginnen!

Maak een proefrit in de nieuwste campermodellen, doe een ‘prinses-op-de

erwt’ beddentest in trendy caravans, probeer de nieuwste e-bikes en

recreatiefietsen uit op het fietsparcours, ervaar avontuurlijk kamperen door

outdoor activiteiten en verbreek het record ‘vouwwagen opzetten’; wie weet

win je nog een leuke prijs.

Dit jaar is er extra aandacht voor duurzaam kamperen, we laten je een

uitgebreid aanbod aan (elektrische) trekauto’s, (bus)campers en (dak)tenten

zien én we zetten onderwerpen als huren en sharen op de kaart.

Hoe sta jij er dit jaar bij en weet je al wat volgend seizoen gaat doen? Kom ook!

En laat je inspireren. 

O N T D E K  K A M P E E R  &  C A R A V A N

22% heeft op de beurs in 2019

(nieuwe) aankoopplannen gekregen

41% doet tijdens de beurs in

2019 een aankoop

87% van de bezoekers heeft in

2019 een eigen kampeermiddel



POSTS OP FACEBOOK & INSTAGRAM
Plan jouw volgende kampeeravontuur tot in de puntjes op het grootste kampeerevent van Nederland:

Kampeer & Caravan Jaarbeurs van 6 t/m 10 oktober! Wij [naam organisatie] zijn erbij! Jij ook? Check

www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl #kampeercaravanjaarbeurs #kcj #jaarbeurs

GEBRUIK KANT-EN-KLARE SOCIAL POSTS VOOR
JOUW ONLINE KANALEN

POSTS OP LINKEDIN

POSTS TWITTER

Zien wij [naam organisatie] jou op Kampeer & Caravan Jaarbeurs van 6 t/m 10 oktober 2021?

Laat je inspireren voor jouw volgende kampeeravontuur! Ga naar

www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl #kamperen #kampeercaravanjaarbeurs #kcj #jaarbeurs

Wij [naam organisatie] zijn aanwezig op Kampeer & Caravan Jaarbeurs van 6 t/m 10 oktober 2021!

Plan jouw volgende kampeertrip tot in de puntjes op het grootste kampeerevent van Nederland; ga

naar www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl #kampeercaravanjaarbeurs #kcj #jaarbeurs

{@naamorganisatie] is aanwezig op Kampeer & Caravan Jaarbeurs van 6 t/m 10 oktober 2021!

Kom jij onze [workshop/sessie/activiteit] volgen? Plan je volgende kampeertrip tot in de

puntjes op het grootste kampeerevent van Nederland! Kijk voor meer informatie op

www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl #kampeercaravanjaarbeurs #kcj #jaarbeurs

Ben jij ook zo'n kampeerliefhebber? Wij [@naamorganisatie] zijn dit jaar te vinden op Kampeer &

Caravan Jaarbeurs! Wil jij je uitgebreid laten inspireren voor jouw volgende kampeeravontuur?

Van 6 t/m 10 oktober 2021 waan je je in één grote kampeerbeleving, waar je echt alles rondom

kampeermiddelen en -accessoires kunt ervaren! Ga naar kampeerencaravanjaarbeurs.nl voor

meer informatie en tickets. Hopelijk zien wij je daar! #kampeercaravanjaarbeurs #kcj #jaarbeurs

Wil jij inspiratie opdoen voor jouw volgende kampeeravontuur? Wij staan van 6 t/m 10 oktober

op Kampeer & Caravan Jaarbeurs en hopen jou daar te zien! Ga voor meer info en tickets naar

www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl #kampeercaravanjaarbeurs #kcj #jaarbeurs

Kamperen is populairder dan ooit! En daarom wil je Kampeer & Caravan van 6 t/m 10 oktober

2021 niet missen dit jaar. Zien wij jou daar? Check kampeerencaravanjaarbeurs.nl voor meer

informatie. #kampeercaravanjaarbeurs #kcj #jaarbeurs 

Plan jouw volgende kampeertrip tot in de puntjes op Kampeer & Caravan Jaarbeurs van 6 t/m 10

oktober 2021! Wij hopen je daar te zien! Ga voor meer info en tickets naar

www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl #kampeercaravanjaarbeurs #kcj #jaarbeurs



TIPS VOOR JULLIE
SOCIAL CAMPAGNE

 

Tip! Tag ons in jullie posts op Facebook en Instagram. Zo

kunnen wij jullie berichten ook delen.

Tip! Gebruik je social kanalen niet alleen voor en na het

event, maar ook tijdens. Bijvoorbeeld 1 uur voordat je

workshop of activiteit begint. Stuur een reminder! 

Tip! Gebruik de afbeeldingen in onze Google Drive map om

jullie social posts aan te kleden.

Tip! Gebruik altijd de hashtags #kampeercaravanjaarbeurs

#kcj #jaarbeurs bij de posts. Zo versterken we samen het

bereik.

Tip! Deel de berichten van onze kanalen. Wij plaatsen ook

posts voor, tijdens en na de beurs op Instagram en Facebook!

Gebruik logo

Je mag het logo van Kampeer & Caravan Jaarbeurs, dat in

de toolkit is toegevoegd, gebruiken voor je campagne.

Let op: het logo mag niet bewerkt worden of op andere

uitingen gebruikt worden dan de afbeeldingen die wij in

de toolkit hebben toegevoegd.

Gebruik teksten

Je mag de teksten, zoals in de toolkit toegevoegd,

gebruiken voor je campagne. Let op: je mag ook

gedeeltes van de tekst gebruiken, zolang de strekking

van de tekst maar niet veranderd. Teksten mogen niet

voor andere doeleinden gebruikt worden dan publicaties

over Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2021. 

S L E C H T S  E E N  P A A R
R I C H T L I J N E N

JOUW ORGANISATIE & AANBOD UITGELICHT
Wil jij dat jouw organisatie en aanbod wat extra aandacht krijgt? Tag ons dan in jouw

social bericht en wie weet zie je jouw bericht voorbij komen op onze kanalen!

@kampeerencaravanjaarbeurs @KampeerCaravanJaarbeurs

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1S2oKK2Eugl-2SfG_EmoAz-cj9FjznX4V
https://www.instagram.com/kampeerencaravanjaarbeurs/
https://www.facebook.com/KampeerCaravanJaarbeurs

