
QUICKGUIDE TIL OPDATERING PÅ CAMPING.DK

- under GratisGarantien
 
Camping.dk er den portal af kendte, som giver dig flest filtre/søgeord til at beskrive din 
UDLEJNING
med det samme, om du har fået alle de relevante og beskrivende filtre/søgeord med på dine profiler. 
Der er 1 virksomhedsprofil pr. plads, og alle de udlejningsprofiler du har lyst til. GRATIS!
 
Hvad kræver det: 
1) At du kan læse/skrive dansk, 2) at du kan benytte ”mus & tastatur”
 
1 PROFIL: 
Check at de indtastede data er korrekte og udfyld manglende info.

2. CAMPINGPLADS
Check at de angivne
-  Åbningperiode fra og til (Sæsonen)
-  Anfør:  Antal hektar: (Hele tal)
-  Du har oploadet dit
Check at de angivne 
 
3. UDLEJNING
Check at alle dine forskellige udlejningsenheder er vist i 
-  Du kan have så mange udlejningsprofiler, som du orker opdatere. ( Kun tidskrævende ved oprettelse )
-  Du opretter nye profiler via det
-  Nu kan du selv lave en
-  Anfør: Byggeår, Størrelse og Antal af profiltypen. (Indgår i basis velkomstteksten)
-  Du har oploadet dit
Check at de angivne 
 
4. TILBUD (annoncer)  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Som skrevet, så er der mange muligheder for stor eksponering af din plads på Camping.dk
 
Konstruktiv kritik (ris og ros) er altid velkommen. 
 
God fornøjelse.

Camping.dk
7. september  
 
Camping.dk bl

QUICKGUIDE TIL OPDATERING PÅ CAMPING.DK

under GratisGarantien

Camping.dk er den portal af kendte, som giver dig flest filtre/søgeord til at beskrive din 
UDLEJNING sprofiler med. Du kan opdatere 24/7/36
med det samme, om du har fået alle de relevante og beskrivende filtre/søgeord med på dine profiler. 
Der er 1 virksomhedsprofil pr. plads, og alle de udlejningsprofiler du har lyst til. GRATIS!

ver det:  
1) At du kan læse/skrive dansk, 2) at du kan benytte ”mus & tastatur”

 
de indtastede data er korrekte og udfyld manglende info.

2. CAMPINGPLADS:    
Check at de angivne Detaljer

Åbningperiode fra og til (Sæsonen)
Antal hektar: (Hele tal)

Du har oploadet dit bedste foto
Check at de angivne Filtre/søgeord

3. UDLEJNING: 
Check at alle dine forskellige udlejningsenheder er vist i 

ave så mange udlejningsprofiler, som du orker opdatere. ( Kun tidskrævende ved oprettelse )
Du opretter nye profiler via det
Nu kan du selv lave en
Anfør: Byggeår, Størrelse og Antal af profiltypen. (Indgår i basis velkomstteksten)
Du har oploadet dit bedste foto

Check at de angivne Filtre/søgeord

ILBUD (annoncer)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t, så er der mange muligheder for stor eksponering af din plads på Camping.dk

Konstruktiv kritik (ris og ros) er altid velkommen. 

God fornøjelse. 

Camping.dk 
september  2020 

Camping.dk blev publiceret 1. gang den 15. september 2000. 

QUICKGUIDE TIL OPDATERING PÅ CAMPING.DK

under GratisGarantien 

Camping.dk er den portal af kendte, som giver dig flest filtre/søgeord til at beskrive din 
med. Du kan opdatere 24/7/36

med det samme, om du har fået alle de relevante og beskrivende filtre/søgeord med på dine profiler. 
Der er 1 virksomhedsprofil pr. plads, og alle de udlejningsprofiler du har lyst til. GRATIS!

1) At du kan læse/skrive dansk, 2) at du kan benytte ”mus & tastatur”

de indtastede data er korrekte og udfyld manglende info.

  
Detaljer (i fane 1)

Åbningperiode fra og til (Sæsonen)
Antal hektar: (Hele tal), Antal græsenheder og Antal udlejningsenh.  

bedste foto fra campingpladsen. ( Kun foto
Filtre/søgeord (i fane 2)

Check at alle dine forskellige udlejningsenheder er vist i 
ave så mange udlejningsprofiler, som du orker opdatere. ( Kun tidskrævende ved oprettelse )

Du opretter nye profiler via det  lille røde plu
Nu kan du selv lave en overskrift på profilen 
Anfør: Byggeår, Størrelse og Antal af profiltypen. (Indgår i basis velkomstteksten)

bedste foto fra/af profilen. ( Kun foto
Filtre/søgeord (i fane 2)

ILBUD (annoncer)  Er kun tilgængelig for pladser med Powerlinkspakken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t, så er der mange muligheder for stor eksponering af din plads på Camping.dk

Konstruktiv kritik (ris og ros) er altid velkommen. 

ev publiceret 1. gang den 15. september 2000. 

QUICKGUIDE TIL OPDATERING PÅ CAMPING.DK

 (profil, foto og alle filtre)

Camping.dk er den portal af kendte, som giver dig flest filtre/søgeord til at beskrive din 
med. Du kan opdatere 24/7/36

med det samme, om du har fået alle de relevante og beskrivende filtre/søgeord med på dine profiler. 
Der er 1 virksomhedsprofil pr. plads, og alle de udlejningsprofiler du har lyst til. GRATIS!

1) At du kan læse/skrive dansk, 2) at du kan benytte ”mus & tastatur”

de indtastede data er korrekte og udfyld manglende info.

  
ne 1) felter er udfyldte

Åbningperiode fra og til (Sæsonen) 
, Antal græsenheder og Antal udlejningsenh.  

fra campingpladsen. ( Kun foto
(i fane 2) er dækkende for 

Check at alle dine forskellige udlejningsenheder er vist i 
ave så mange udlejningsprofiler, som du orker opdatere. ( Kun tidskrævende ved oprettelse )

lille røde plus 
overskrift på profilen - Detaljer (i fane 1)

Anfør: Byggeår, Størrelse og Antal af profiltypen. (Indgår i basis velkomstteksten)
a/af profilen. ( Kun foto
(i fane 2) er dækkende for 

tilgængelig for pladser med Powerlinkspakken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t, så er der mange muligheder for stor eksponering af din plads på Camping.dk

Konstruktiv kritik (ris og ros) er altid velkommen. 

ev publiceret 1. gang den 15. september 2000. 

QUICKGUIDE TIL OPDATERING PÅ CAMPING.DK

(profil, foto og alle filtre)

Camping.dk er den portal af kendte, som giver dig flest filtre/søgeord til at beskrive din 
med. Du kan opdatere 24/7/365 – og det er ”Instant” opdatering, så du kan checke 

med det samme, om du har fået alle de relevante og beskrivende filtre/søgeord med på dine profiler. 
Der er 1 virksomhedsprofil pr. plads, og alle de udlejningsprofiler du har lyst til. GRATIS!

1) At du kan læse/skrive dansk, 2) at du kan benytte ”mus & tastatur”

de indtastede data er korrekte og udfyld manglende info.

  
er udfyldte/korrekt

, Antal græsenheder og Antal udlejningsenh.  
fra campingpladsen. ( Kun foto

er dækkende for 

Check at alle dine forskellige udlejningsenheder er vist i oversigten
ave så mange udlejningsprofiler, som du orker opdatere. ( Kun tidskrævende ved oprettelse )

 (+) oppe i højre hjørne.
Detaljer (i fane 1)

Anfør: Byggeår, Størrelse og Antal af profiltypen. (Indgår i basis velkomstteksten)
a/af profilen. ( Kun foto du har rettighederne til )

er dækkende for 

tilgængelig for pladser med Powerlinkspakken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t, så er der mange muligheder for stor eksponering af din plads på Camping.dk

Konstruktiv kritik (ris og ros) er altid velkommen. Verden står ikke stille og v

ev publiceret 1. gang den 15. september 2000. 

QUICKGUIDE TIL OPDATERING PÅ CAMPING.DK 

(profil, foto og alle filtre)

Camping.dk er den portal af kendte, som giver dig flest filtre/søgeord til at beskrive din 
og det er ”Instant” opdatering, så du kan checke 

med det samme, om du har fået alle de relevante og beskrivende filtre/søgeord med på dine profiler. 
Der er 1 virksomhedsprofil pr. plads, og alle de udlejningsprofiler du har lyst til. GRATIS!

1) At du kan læse/skrive dansk, 2) at du kan benytte ”mus & tastatur” og 3) at du kender din egen hjemmeside

de indtastede data er korrekte og udfyld manglende info. 

 
/korrekt: 

, Antal græsenheder og Antal udlejningsenh.  
fra campingpladsen. ( Kun foto du har rettighederne til )

er dækkende for pladsens faciliteter og aktiviteter.

oversigten felter er udfyldte/korrekt:
ave så mange udlejningsprofiler, som du orker opdatere. ( Kun tidskrævende ved oprettelse )

oppe i højre hjørne. 
Detaljer (i fane 1) - beskrivelse a

Anfør: Byggeår, Størrelse og Antal af profiltypen. (Indgår i basis velkomstteksten)
du har rettighederne til )

er dækkende for profilens faciliteter og omgivelser.

tilgængelig for pladser med Powerlinkspakken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t, så er der mange muligheder for stor eksponering af din plads på Camping.dk

Verden står ikke stille og v

ev publiceret 1. gang den 15. september 2000.  

 

(profil, foto og alle filtre) 

Camping.dk er den portal af kendte, som giver dig flest filtre/søgeord til at beskrive din 
og det er ”Instant” opdatering, så du kan checke 

med det samme, om du har fået alle de relevante og beskrivende filtre/søgeord med på dine profiler. 
Der er 1 virksomhedsprofil pr. plads, og alle de udlejningsprofiler du har lyst til. GRATIS!

og 3) at du kender din egen hjemmeside

 

, Antal græsenheder og Antal udlejningsenh.  (Indgår i basis velkomstteksten)
r rettighederne til )
faciliteter og aktiviteter.

felter er udfyldte/korrekt:
ave så mange udlejningsprofiler, som du orker opdatere. ( Kun tidskrævende ved oprettelse )

 
beskrivelse af hver profil.

Anfør: Byggeår, Størrelse og Antal af profiltypen. (Indgår i basis velkomstteksten) 
du har rettighederne til )

faciliteter og omgivelser.

tilgængelig for pladser med Powerlinkspakken. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t, så er der mange muligheder for stor eksponering af din plads på Camping.dk

Verden står ikke stille og vi kan altid blive bedre!

Camping.dk er den portal af kendte, som giver dig flest filtre/søgeord til at beskrive din CAMPINGPLADS
og det er ”Instant” opdatering, så du kan checke 

med det samme, om du har fået alle de relevante og beskrivende filtre/søgeord med på dine profiler. 
Der er 1 virksomhedsprofil pr. plads, og alle de udlejningsprofiler du har lyst til. GRATIS! 

og 3) at du kender din egen hjemmeside

(Indgår i basis velkomstteksten)
r rettighederne til ) 
faciliteter og aktiviteter. 

felter er udfyldte/korrekt: 
ave så mange udlejningsprofiler, som du orker opdatere. ( Kun tidskrævende ved oprettelse )

f hver profil. 
 

du har rettighederne til ) 
faciliteter og omgivelser.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t, så er der mange muligheder for stor eksponering af din plads på Camping.dk – GRATIS!

i kan altid blive bedre!

CAMPINGPLADS og 
og det er ”Instant” opdatering, så du kan checke  

med det samme, om du har fået alle de relevante og beskrivende filtre/søgeord med på dine profiler.  

og 3) at du kender din egen hjemmeside

 

(Indgår i basis velkomstteksten)

 

ave så mange udlejningsprofiler, som du orker opdatere. ( Kun tidskrævende ved oprettelse ) 

faciliteter og omgivelser. 

------- 

GRATIS! 

i kan altid blive bedre! 

 

 

og 3) at du kender din egen hjemmeside. 

(Indgår i basis velkomstteksten) 


