
 
CAMP.cz 

Nieuwe technologie voor MEER GASTEN  
 in het jaar 2013  



 1. Camp.cz – Introductie,  toegangsstatistieken  

• In Tsjechië hoort bij 3 meest gebruikte gidsen op de internet (Google , Seznam ) 
• Samenwerking met de Vereniging van campings van Tsjechië en Czechtourism 
• De enigste Tsjechische internet gids die wordt actief gebruikt van buitenlande bezoekers. In 

het buitenland is door Czechtourism presenteert als officieel bron van informatie over 
campings in Tsjechië  

• Full functioneel in 5 talen (inclusief NL en DK) 
• Eigen toepassing Campinggids in de Tsjechische en Slowaaks Republiek voor mobiele 

telefoons voor Android, iPhone en Windows Phone  
 
• Informatie over campings, inclusief www links zijn volledig toegankelijk ook voor niet-

geregistreerde bezoekers 
• Selectie van campings op de kaart, volgens locatie en zijn uitrusting (indien heeft camping 

ingevuld!) 
• Eigen database van meer dan 1000 plaatsen van belang (weer in alle 5 talen) 

 
• In de periode vanaf 1.5. – 30.9. 2012 hebben er gemiddelde ruim 1000 uniek bezoekers elk 

van deze dagen onze pagina's per dag bekijken (55% stijging ten opzicht van 2011) 
 

 
 
 

https://www.google.cz/�
http://search.seznam.cz/?aq=0&oq=kempy+&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=kempy+v+%C4%8Dr�


 1b. Camp.cz – Statistieken Google Analytics 



 2. Camp.cz- door welke informatie bezoekers u het meest boeien  

• Het allerbelangrijkste is altijd de eerste zin! (Voorbeeld in zoekresultaten, prom. 
presentaties) 

        Beschrijving moet mensen iets zeggen- wat heeft u wat de andere niet hebben? (Dus niet schrijven reeds bekend 
dingen zoals „u kunt logeren in eigen tent of in de chalet“, „de camping ligt bij het Dorp XY“) 

 
• Misschien nog belangrijker is de eerste fotografie! 
         Mooie foto's trekken meer gasten dan 10 zinnen "zelfreflectie". Dat is waarom we de fotogalerij ook toegankelijk 

hebben reeds vanaf de lijst van gevondene campings  
 
• Categorisatie – Stars 
        Veel, vooral buitenlandse bezoeks zoekt alleen campings van min. aantal steren. Gecategoriseerde campings zijn 

ook promoot door Czechtourism. Informatie over nieuwe categorisatie, die geld vanaf het jaar 2012 vind u op 
          www.camp.cz/kategorizace 
 
• De toevoeging van alle relevante informatie ! 
          Houd alle informatie over uw camping actueel. Indien zult u sommige diensten of uitrusting niet ingevuld dan 

kunt u nooit gevonden worden, als de bezoekers zulke camping zoeken. Vergeet niet actualiseren de vergelijks 
prijzen. Nieuwe zijn er ook toegevoegd info over contact persoon.  

          Indien u wilt ook buitenlandse bezoekers krijgen, vergeet niet overal invullen teksten ook in alle talen. (b.v. een 
Dan zal niet zelf overschakelen aan Engelse of Duitse versie)  

         Allemaal info kunt u na Inloggen op www.camp.cz gewoon aanpassen (in de menu Voor ingelogde – mijn 
CAMPING aanpassen)   
 

• Andere, maar ook belangrijk 
         Logo, Aanbiedingen, Video, Virtual bezichtigingen, Plaatsen van belang in omgeving, Beoordelingen(ook negatief !)  
  

http://www.camp.cz/kategorizace�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/�


 3. Camp.cz – Actieaanbiedingen  

• Het is een van de belangrijkste mogelijkheid bezoekers te nemen (viz statistieks) 
         Ze worden getoond op de internet op de hoofdpagina, bij detail pagina van camping en op mobiel telefoons.  
         Op de kaart worden dan campings met aanbiedingen getoond met aanzienlijke symbool. 

 
• U kunt de ze al reeds(in de winter) voorbereiden, wanneer u tijd heeft en 

vervolgens kunt ze dan alleen activeren als het nodig is 
 
• Heel simpel invoeren-  het duurt +/- 10 minuut (Op http://www.camp.cz/nl: Voor ingelogde - 

mijn CAMPING aanpassen) 
         Vergeet niet op (tot 3) fotografies – net zoals bij de camping ook hier kan de Foto's beslissen over het 

succes         Foto's  zou corresponderen met inhoud van de aanbieding – niet gelijk zoals bij de camping 
presentatie 
 

• U kun ze activeren zelf, wanneer u wilt – krediet systeem (prijs 200 kroon/ 14 dagen) 
         Elk camping had in het begin een credit voor het proberen gratis. Verder kunt u bestellen (min. voor 1000 kroon) 

 
• Invoer alle teksten ook in alle talen – voor maar een credit  tot 5 talen! 
       - aanbiedingen worden dus getoond alleen in taalversies, in welke is wat tekst ingevoerd 
          - voor elk taal versie kunt u natuurlijk ook doen een eigen link naar verdere informatie 

http://www.camp.cz/nl�


 4. Camp.cz –  Retourlink, prioriteit van samenvatting 

 
• Retour link (link voor link) 
         Plaats de retour link op uw eigen website en krijgt dan van ons link naar uw camping niet alleen vanaf 

detail presentatie van de camping maar ook al vanaf de list van gevondene campings en dan ook in de 
presentatie  van uw camping in mobiel telefoons. 
 

• Prioriteit van samenvatting – volgorde in welke u wordt getoond beslist over bijna alles! 
 

         De princiep van prioriteit is gelijk op allemaal niveaus (in de lijst van gevondene campings volgens criteria 
en in de fulltext-zoeken  zowel op internet als ook in mobiele telefoons!) 

         De meeste gebruikers kijken op 1.- 2. (max. 3.) pagina, dan veranderen de zoekparameters 
          
         Volgorde in campings: 
         1. lid van de Vereniging van campings van Tsjechië met de reclame B+VIP vermelding 
         2. lid van de Vereniging met de reclame B+prioriteit vermelding 
         3. lid van de Vereniging  
         4. geen lid met de reclame B+prioriteit vermelding 
         5. geen lid 
         6. geen lid, die heeft niet zelf gevoerd informatie over eigen camping– Basic presentatie 
          
           
 

http://www.camp.cz/link.aspx?sflang=nl�
http://www.camp.cz/asociace/cinnost.aspx?sflang=nl�


  5. Camp.cz –  Reclamepresentaties 

• Reclame A  (2000 kroon/jaar) 

  - wordt getoond op internet op de hoofd pagina en op pagina's van diverse regio's  rechts  
  - bij detail presentaties van uw camping worden  op internet en op mobiel telefoons getoond geen reclame 

van de andere campings 
 

• Reclame B    (5000 kroon/jaar) 

 - dezelfde weergave / voordelen als bij reclame A 
    + 
 - wordt getoond op internet op pagina's van  plaatsen van belang in de omgeving van uw campings 
 - wordt getoond op internet en in mobiele telefoons bij andere campings in uw omgeving (die zelf geen reclame 

hebben) 

 - wordt voorkeur getoond op internet en in mobiele telefoons in het raam van eigen groep (lid/geen lid – viz. 
pagina 4 - Prioriteit van samenvatting ) 

 

• Reclame B+VIP  (9000 kroon/jaar, max. 10 campings, die lid zijn van Vereniging van campings) 

  - dezelfde weergave / voordelen als bij reclame B 
    + 
 - wordt getoond op internet en in mobiele telefoons op de eerste pagina (tussen eerste 10 campings)  ! 
 - verwerking en presentatie van PR artikel (2x 1-2 week) alleen op basis van uw specifiek(behalve event. vertalingen) 
 
Prijzen zonder DPH(BTW), bij verlenging volgend jaar 20% korting, meer informatie over www.camp.cz/reklamy 
 

http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl/campings/sumava�
http://www.camp.cz/nl/info-tsjechie/Zwemmen/Aquaparken/Aquapalace/96�
http://www.camp.cz/nl/campings-tsjechie/fontana/gegevens/87-camping�
http://www.camp.cz/prezentace-info/reclame/campings.aspx?sflang=nl�


  6. Camp.cz –  samenvatting van camping statistieken 

• U kunt gedetalliseerd zien,  wanneer en op welke plaatsen hebben bezoekers uw 
camping bekeken en zelfs ook hebben doorgeklikt naar uw eigen website 

         (Lijst van gevondene campings, aanbiedingen / Detail camping presentatie /  Reclame A / Reclame B / Totaal) 
 
• Vanaf het najaar 2012 worden er bijgeteld ook gegevens van toepassing campings voor 

mobiele telefoons 
 

• Nadat u heeft bekeken gegevens van uw eigen camping kunt u zelfs kijken en resultaten 
vergelijken met elk andere camping, die bij ons presenteert is. (b.v. degenen die gebruikt 
diensten en reclame presentaties die u niet heeft) 
 

• U kunt dus zelf op elk moment bekijken en overleggen, of en waar heeft zin welke 
diensten gebruiken.  
 

• Vergelijk helderheid bij ons met de mogelijkheden van concurrerende servers, die het 
meest presentere slecht aantal bezoekers maar niet hoeveel alleen voor uw camping en 
zeker niet over het aantal doorkliks naar uw pagina's wat voor u in principe zou de 
belangrijkste zijn ! 

 
Statistieken vindt u na inlogen in de menu Voor ingelogde - mijn STATISTIEKEN 
          

http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.camp.cz/nl�


  7. Camp.cz – Video, webcams, virtuele bezichtiging 

• Video, virtuele bezichtiging 
          - we kunnen aanbevelen bij opname van video presentatie van alle diensten door een(gelijk) 

personen(en)– het geeft geeft een persoonlijke ondertoon .  Maakt zo´n video niet te lang– anders 
bezoekers met langzamer verbinding krijgen probleem, u kunt hem daardoor ontmoedigen. 

   
  - Virtual bezichtiging zijn momenteel heel populier. Als u heeft wat mensen laten zien dan is het zeker  

investering die is zeker de moeite waard. Gebruiker gelooft virtual bezichtigingen meer keer meer dan 
normaal statiek foto's (ze hebben het  gevoel dat er niets voor hem verbergen is)! 

 
  - op de server CAMP.cz heft u de mogelijkheid presentere bij uw camping video en virtual bezichtiging. 
          - de links ernaar kunt u zelfs toevoegen net zoals links naar uw website voor elk taalverschil apart. 
          - campings, die hebben op eigen website teruglink naar Camp.cz hebben links naar video en virtual 

bezichtiging ook gelijk bij de lijst van gevondene campings, waar u mee weer veel bezoekers kan nemen. 
          - Plaatsen van deze links onder nadere natuurlijk ook veel helpt voor rating van uw eigen website. 
 

• Webcams 
  - op Camp.cz wordt nog niet apart presenteert. 
  - ze zijn maar heel goede en nu al niet te duur verbetering van uw eigen website! 
        - piramidale effect– gast, die al op de camping is aanwezig en zal vanaf uw camping door webcam wave 

naar vrienden thuis kan hem veel motiveren volgende keer ook komen 
        -  het is geschikt te combineren meerdere cams, die zich in een cyclisch veranderen– viz Oase Praha 

http://server.istudio.cz/aktivni/oase/cz/01/�
http://www.camp.cz/nl�
http://www.campingoasepraag.nl/web-camera.aspx�


 8. Camp.cz –  de toepassing voor mobiele telefoons  

• Eigen toepassing campings in Tsjechië en Slowakije voor allemaal 3 belangrijkste 
systemen van smartphones(Android, iPhone, Windows Phone) en dat weer in alle 5 talen! 
 

• Reeds deze jaar(2012) heeft de toepassingen actief gebruikt meer dan 10.000 gebruikers!    
 

                                           Android                                                                                   Windows Phone     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Het aantal van gebruikers van Smartphones wordt per jaar 

uživatelů chytrých telefonů se v každoročně 

                                                                                                            X-keer zo groot !! 



 9. Camp.cz – de toepassing voor mobiele telefoons  
     weergeven op de kaart / in de lijst 

 



 10. Camp.cz – de toepassing voor mobiele telefoons  
  
zoeken op naam/adres                            Filtering campings volgens parameters  



11. Camp.cz – de toepassing voor mobiele telefoons  
  
camping detail                       reclame(B) bij andere camping       navigatie naar de camping 



 12. Camp.cz – de toepassing voor mobiele telefoons 
                                Aanbiedingen  
    
 markeren op de kaart                             markeren in de lijst                     markeren in camping detail 



13. Camp.cz – de toepassing voor mobiele telefoons  
    

meer informatie over camping op de website- geoptimaliseerd voor mobiele telefoons  
  

camping detail (met aanbieding)         uitrusting (indien ingevuld)                  fotogallerij van de camping  



 14. Camp.cz – de toepassing voor mobiele telefoons  
  

meer informatie over camping op de website- geoptimaliseerd voor mobiele telefoons  
   

lijst van plaatsen van belang            detail van plats van belang              fotogallerij- detail van plaats 



 15. Camp.cz – de toepassing voor mobiele telefoons  

KORTING  SYSTEEM 
 

• In 2013 zijn we van plan om een korting systeem voor mobiele toepass. te starten 
 

• Elk gebruiker zal hebben een unieke code van de applicatie (het zal dus niet mogelijk zijn dat 
met een telefoon meer mensen komen) 
 

• Gast moet dat onmiddellijk melden gelik bij aankomst (installeren  pas op de camping wordt 
niet geldig - installatie datum wordt bovendien ook opgenomen in de bovenstaande unieke code) 
 

• Ze krijgen dan een korting van 10% (van het bedrag voor de accommodatie - behalve de 
toeristenbelasting en bijzondere diensten) 
 

• Camping die mee zullen gaan worden meer duidelijker weergegeven en zullen ook op het internet 
en natuurlijk in mobiele toepassingen door een speciale (campings die een korting aan te bieden) 
te vinden.  Er wordt in het internet ook een campagne ter ondersteuning van het project. 
 

• Deelname campings in het systeem is gratis – u kunt des ermee alleen winnen! 



 16. Camp.cz – Bonus: een overzicht van plaatsen van belang 

• Meer dan 1000 bezienswaardigheden gebruikt worden – uw gasten te informeren   
         Informatie over de plasten rond uw camping zijn te vinden bij standard camping-detail onder Omgeving 
        Maar elk van bij ons presenterende camping kan gasten ook richten op een speciaal pagina voor maar 

eigen camping. Interessante plaatsen zijn er getoond op een kaart en in de lijst met foto en afstand vanaf 
de camping.  

. 

• Daarnaast kunt u ook linken alleen een bepaalde groep van bezienswaardigheden 
 

• Detail van plaats van belang biedt behalve contacten nog veel meer: 
       - teksten en verdere informatie zijn weer vertaalt in alle 5 talen (indien ingevuld) 
 -  fotogalerij 
         - vlucht-afstand vanaf de camping 
         - routeplanner 
         - overzicht(op het kaart en in de lijst) van dichtbij liggende plaatsen, die man ook samen kan bezoeken 
         - u kunt de pagina´s gewoon drukken en op dit manier maken eigen informatie gids in 5- talen ! 

 
• Overzicht van interessante plaatsen kunt u ook heel gemakkelijk toevoegen in eigen website - 

Daarvoor zullen we graag GRATIS hulpen uw webmaster hoe hij dar gemakkelijk kan doen. Voor dit doel kunt u ook gebruik 
maken van onze iconen voor de groepen van bezienswaardigheden en zelfs referentie banner “Omgeving" in alle 5-mutaties. 

 

http://www.camp.cz/nl/campings-tsjechie/Mlecna-draha/omgeving/123-neighbourhood�
http://www.camp.cz/nl/info/oase�
http://www.camp.cz/nl/info/oase/CASTLE�
http://www.camp.cz/nl/info/oase/Bezienswaardigheden/Burchten/Konopiste/1�
http://www.campingoasepraag.nl/waar-naar-toe.aspx�


17. Camp.cz – Bonus: een overzicht van plaatsen van belang 
                                    nieuwe plaatsen toevoegen 

• U kunt heel gemakkelijk nieuwe plaatsen van belang ook zelf toevoegen (in de menu  
Voor ingelogde – mijn plaatsen) 

         Degenen, die u zelf toevoegt kunt u zelfs ook in de toekomst verder aanpassen! 
 

• Hoe meer plaatsen van belang u rondom uw camping  heeft, hoe meer gans u 
heeft dat mensen uw camping zullen kiezen. 

       (vooral met de reclame B doet u op dit manier meerder pagina´s waar kunnen mensen uw camping 
vinden, waarvandaan dan links naar uw eigen website richten) 
 

• Toevoegen kunt u ook plaatsen, die worden alleen bij uw camping te zien.  
       (U kunt dus ook zulke plaatsen als pompstations, autoservies, autowasserij, apotheek, restaurants etc. 

toevoegen – u kunt al nu kiezen tussen ruim 60 verschillenden groepen) 
 

• Plaatsen van belang worden getoond alleen in talen - waar tekst is ingevuld. 
       U kunt dus op dit manier ook bepalen in welke het te zien wordt. Geeft u maar alleen steeds teksten van 

juiste taal – dus b.v. geen Engelse teksten geven in danske versie ! 
 
        Indien u belangstelling heeft, kunt u met ons ook afspreken dat we door u gekozene plaatsen van belang in 

plaats van u zullen tegen de kostprijs toevoegen. Contact ons voor het aanbood op camp@camp.cz 
 

http://www.camp.cz/nl�
mailto:camp@camp.cz�
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