Sådan startede markedsføringen af Camping.dk i maj 2000
- overfor de ca. 550 danske campingpladser.
- opdateres, når der bliver fundet mere frem fra historien omkring lanceringen.
Logoet
Sådan så det første logo ud, som vi begyndte at markedsføre Camping.dk
med i år 2000. Forud var gået en længere proces med at komme frem til
det ”rigtige” udtryk!
Udsendelsen medio maj 2000
Medio maj 2000 blev der pakket 500+ paprør af én mand med:
1) Standardbrev – vi kendte ikke navnene på lejrcheferne
2) Tilmeldingsskema
3) Europlakatformat (70x100cm bxh) med Danmarkskortet og alle landets kendte campingpladser.
4) Frankering med frimærker – det var som bekendt heller ikke gratis.
Tilmeldingsskemaet
På side 2 kan du se det tilmeldingsskema som blev sendt ud til de danske campingpladser medio maj
2000. Alle danske pladser kunne få en gratis hjemmeside skrev vi. Efterfølgende har vi kaldt en gratis
profilside – og det der nu kaldes under: GratisGarantien. Gratis søgeord, gratis profilside og gratis foto.
Camping.dk stod for alle oprettelserne Incl fotoredigering og korrektur. Telefaxen var kongen dengang.
Plakaten
På side 3 kan du se den plakat af Danmarkskortet – håndlavet/handmade med alle kendte campingpladser, campingforhandlere og turistinformationer.
Priserne
På side 4 kan du se priserne på det der i dag er kendt som Powerlinkspakken og Powerbannerpakken.
Begge pakker har udviklet sig voldsomt siden dengang – for 20 år siden! I skrivende stund huskes det ikke
om priserne for de 2 pakker blev opgivet. Side 4 er sandsynligvis fra 2001.
Første tilmelding kom ultimo maj 2000 - på faxen
Fra den første tilmelding tikkede ind på faxen, og ved hjælp af en dygtig phoner, lykkedes det at komme
op på over 300 tilmeldinger inden sommerferien 2000.
Arbejdsraseri
Siden beslutningen om at lave et helt selvstændigt website – uafhængigt af branchen april 1999 var der
blevet arbejdet med områder vi aldrig havde prøvet før. Det var helt ubetrådt og ubekendt land vi havde
begivet os ud på. Der blev fortsat arbejdet på højtryk, og vi var først klar til publicering medio september
2000. 1½ års arbejdsraseri, hvor vi ikke vidste, hvor langt der var til det lille lys i enden af tunnelen.
Waybackmachine 2000 og Skærmdumps 2001 og 2002
På side 5 ser du kopi fra Waybackmachine af den 19. oktober 2000 – altså ca. 1 mdr. efter publiceringen.
På side 6 ser du vores eget skærmdump af forsiden fra uge 11/2001
På side 7 ser du vores eget skærmdump af forsiden fra 9. september 2002

De første 20 års 100% loyalitet overfor de danske campingpladser. Sådan startede det!!!!

Skema til udfyldelse med 150+ gratis søgeord. Blev faxet.

Danmarksplakaten, der måler 70x100 cm.

Priser på banner og linkspakker – ca. 2001

Udtræk fra Waybackmachine 19. oktober 2000

Mere vil følge…

