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Word partner en laat heel Nederland elkaar ontmoeten op De Buurtcampi

HEEL NEDERLAND ONTMOET ELKAAR OP DE BUURTCAMPING
Het eerste weekend van de zomervakantie leer je je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen
park. Drie dagen is het park omgetoverd tot een gezellige camping, bewoond door alle mensen die de buurt
rijk is: van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren.
WAAROM DE BUURTCAMPING?
Stichting De Buurtcamping streeft naar een fijnere buurt waarin je elkaar kent, groet en helpt. Mensen leven
en denken steeds meer langs elkaar heen. Het dichten van deze kloven is een complexe uitdaging. Wij
houden het graag simpel. Een kloof vraagt om een brug; een plek om elkaar tegen te komen.

“Door drie dagen naast elkaar te kamperen leer je elkaar beter kennen
dan door drie jaar naast elkaar te wonen” - Kampeerder Buurtcamping

WIJ GELOVEN IN DE KRACHT VAN
ONTMOETINGEN
Nergens ontmoet je elkaar makkelijker dan op
een camping. Met die pleerol onder de arm
zien we er per slot van rekening allemaal even
knullig uit. Je groet de buurman en helpt elkaar
’n handje. Deze ontmoetingen zorgen voor
inspiratie, goede voorbeelden, zelfvertrouwen,
thuisgevoel in de buurt, leiden tot minder
angst, meer samenwerking en vriendschappen.
Ze maken je wereld kleiner en groter tegelijk.

DOE MEE EN GROEI MEE MET DE BUURTCAMPING
Het gaat goed met De Buurtcamping en we groeien hard. Van 1 camping in 2013
naar 15-25 campings in 10-15 Nederlandse steden in 2018. Allemaal georganiseerd
door en voor de buurt. Onze droom is om in 2022 maar liefst 100 campings te
organiseren. Dit is dus hét moment mee te gaan doen en mee te groeien.
DOOR MEE TE DOEN
• Draag je bij aan de ideale samenleving (zoals Het Parool ons noemde)
• Help je bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals
integratie, sociale cohesie en armoedebestrijding
• Bied je medewerkers de mogelijkheid om onderdeel te worden van
een groeiend, sociaal & vrolijk initiatief
• Wordt je merk onder de aandacht gebracht van duizenden
kampeerders, dagbezoekers, vrijwilligers, lokale organisaties en krijg je
zichtbaarheid in lokale, landelijke en social media
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MIDDELEN

Website

ca. 25.000 bezoekers

Social media en nieuwsbrieven

ca. 10.000 volgers

Platform De Gids

60 beheerders

20 Lokale campagnes

10.000 posters, 100.000 flyers

Campings & Reunie
Merchandise

3.000 kampeerders, 1.000
vrijwilligers
1.000 tasjes, 500 t-shirts

Samenwerkingen

1.000 organisaties

3 dagen Buurtcamping Radio

ntb

Buurtcampingkrant de Pleerol

ca. 50.000 huis-aan-huiskranten

Free Publicity

ca. €2.000.000 mediawaarde!!!!

MOGELIJKHEDEN
We nodigen het Nederlandse bedrijfsleven uit om er samen
voor te zorgen dat heel Nederland elkaar ontmoet op De
Buurtcamping. Voor de zichtbaarheid van partners zijn er veel
mogelijkheden binnen onze bestaande
communicatiemiddelen. Maar we vinden niets leuker dan
samen na te denken over andere creatieve invullingen voor
een mooie samenwerking.

De Buurtcamping is inmiddels een bekend
fenomeen in Nederland aan het worden dankzij
onze vele communicatiemiddelen en PR!
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Logovermelding op posters en flyers
Logovermelding op de site
Logo op tasje dat kampeerders krijgen
Logo partnerpagina in Buurtcampingkrant De Pleerol
1/1 advertentie in Buurtcampingkrant De Pleerol
Posts op social media
Spotjes op Buurtcampingradio Komkomkommer
Professioneel geproduceerd radio/ tv-item op maat
Zichtbaarheid op alle campings
Mogelijkheid om iets in de tasjes te stoppen
Plekken op een Buurtcamping
Vermelding in het persbericht

Laten we elkaar ontmoeten! Stuur een e-mail naar roderik@debuurtcamping.nl, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

Happy camping!

debuurtcamping.nl | facebook.com/debuurtcamping | vimeo.com/debuurtcamping

De grootste vakantie
van Nederland

