12 ANNONCETILLÆG MAJ 2015

ØCAMP
ER ET NYT ORD
CAMPISTERNE
SKAL LÆRE

OTTE PLADSER PÅ DANMARKS SKØNNESTE SMÅØER ER GÅET SAMMEN OMKRING MARKEDSFØRING.
Af Steen Nielsen
En snak hen over frokostbordet ved en kongres blev starten på et nyt campingpladssamarbejde.
Otte pladser på Danmarks skønneste småøer er gået
sammen omkring bl.a. markedsføring.
Øcamp er navnet på de ny sammenslutning, og det første synlige resultat af fællesskabet er en hjemmeside og
et flot Øcamp Magazine.
Fødselshjælper på projektet har været Campingrådet
og Sammenslutningen af Danske Småøer, og de otte
pladser ligger på Fur, Anholt, Hjarnø, Endelave, Mandø,
Aarø, Sejerø og Orø.
”Det eneste vi har tilfælles er bogstavet Ø”.
Sådan lyder overskriften i det ny magasin fra Øcamp.
“Vi signalerer dermed, at vores pladser hver især har noget helt specielt at byde på. Det være sig i form af beliggenhed, seværdigheder, madoplevelser eller aktiviteter,”
fortæller Brian Sørensen Bugge fra FUR Camping.
“Samarbejdet er kommet hurtigt i gang, og vi vil bruge
2015 til at få det strømlinet projektet, så vi er klar til den
store satsning næste år,” siger Brian Sørensen Bugge.
De otte pladser har mange gode ideer til, hvordan
man kan udvikle samarbejdet, og det er dem, der nu
skal på bordet og gøres klar til 2016-sæsonen.
“Jeg syntes, på baggrund af de samtaler vi har haft

indtil nu, at der er potentiale i samarbejdet,” mener Brian
Sørensen Bugge.
“Masser af optimisme er der også.”
Alle campingpladserne er godkendte af Campingrådet. Det
sikrer alle gæster en ordentlig standard og kvalitetskontrol.
Samtidig er alle øerne med i Sammenslutningen af Danske
Småøer. Det betyder, at ingen ø er landfast, ingen ø er selvstændig kommune – men alle er at betragte som helårssamfund, med højst 1200 beboere.
Et andet fællestræk ved at holde øferie er at komme ned i
gear og opleve den helt specielle fornemmelse af at være
øbo for en stund.
”Med vand på alle sider sker der noget med krop og sjæl,”
siger Brian Sørensen Bugge. ”Det føles næsten som om tiden går i stå… og med al den tid det giver, er der rig mulighed for at opleve den maritime havnestemning, øboernes
hverdag, nyde den lokale gæstfrihed, færdes på cykel eller
vandre i naturen, besøge gårdbutikker eller smage på de
utallige lokale fødevarer, der også kendetegner øerne”.
Øcamp Magazine finder du i receptionen på de otte campingpladser og på lokale turistkontorer og hos campingforhandlere. Samtidig kommer brochuren med til både Folkemødet på Bornholm og til feriemesser i Tyskland.
Du kan også læse magasinet i en onlineversion på Øcamps
hjemmeside www.øcamp.dk – eller du kan rekvirere den
ved henvendelse til nærmeste Øcamp plads.

