
Nieuw: ANWB Kampeerfestival
Hét buitenevenement van 2020

ANWB Kamperen introduceert een nieuw 
buitenevenement dat geheel in het teken van 
kamperen staat: het ANWB Kampeerfestival. 
Op dit festival kunnen vakantiegangers en 
kampeerders alles wat kamperen geweldig 
maakt proeven, voelen, horen, zien, ruiken en 
proberen. 

Dit is hét moment
April is van oudsher het moment dat het bij velen begint te 
kriebelen: waar gaan we dit jaar naartoe en voldoet onze 
kampeerequipment nog? Dit festival is dus écht de start van 
het kampeerseizoen. In het verleden heeft ANWB vaker een 
evenement georganiseerd. Echter, dit nieuwe evenement is 
geen beurs, maar een eigentijds festival. Het voorziet nog 
altijd in de behoeften van de bezoekers: inspiratie en oriëntatie 
over bestemmingen, nieuwe tenten, caravans, campers en 
kampeeraccessoires en wat al niet meer. Maar mét een hoge 
funfactor door foodtrucks en activiteiten voor kinderen. Wilt u 
écht in gesprek met de doelgroep? Bekijk dan de deelname-
mogelijkheden. 

Waarom komen kampeerlie� ebbers langs?
• Oriënteren op het kopen van kampeermiddelen
• Inspiratie opdoen voor bestemmingen en campings 
• Ontdekken van nieuwe kampeergadgets
• Aanscha� en van kampeeraccessoires 
• Dagje uit voor het gehele gezin

Wat biedt het festival voor u?
• 1-op-1 contact met uw doelgroep
• Bezoekers kunnen uw product letterlijk proeven, 

voelen, horen, zien, ruiken én proberen
• In een ongedwongen groene sfeer komen uw 

producten goed tot zijn recht 
• Bezoekers hebben een hoge koopintentie
• U lift mee op het sterke merk van ANWB en het 

mediabereik van dit evenement
• Diverse mogelijkheden om een goede presentatie van 

uw product neer te zetten
• Zelf een activiteit of workshop organiseren? Dat kan, 

bespreek de mogelijkheden en inhoud met ons 
• Met 20.000 bezoekers is dit het grootste 

buitenevenement op het gebied van kamperen 

20.000 
bezoekers!

 3-daags 
evenement 
17, 18 en 19 
april 2020

Voor gezinnen 
met jonge kinderen 
en iedereen die van 

kamperen houdt

ANWB Kampeerfestival
 Eendrachtspolder, 

omgeving Rotterdam

anwb.nl/campingpartners



• ANWB Kampeerfestival 2020

Deelnamemogelijkheden en tarieven
Bekijk hier de mogelijkheden om uw product te presenteren. Heeft u een ander idee? 
Neem contact met ons op en wij maken een o� erte voor u op maat.

Het ANWB Kampeerfestival gaat door als voldoende organisaties zich hebben 
aangemeld. Op 1 november 2019 nemen wij hierover een besluit. 

Kosten deelname  € 295

Deelnemerspakket (verplicht) 
• Vermelding online   
• Promotiemateriaal  
• Naambord bij stand   
• Naamsvermelding op de plattegrond 
• WIFI  
• 10 Relatiekaarten

Wereld: Camping

Kale meters buitenexpositie
Prijs tot en met 400 m2 p/m2 €  19
Prijs vanaf 401 m2 p/m2 €  15

Overdekte expositie
Kale meters, expositie zonder standbouw   
Minimale afname 9 m2 p/m2 €  65

Tenten  
Tent 6 m2, balie, presentatiekast, barkruk, vloer  €  1.250
Pagode tent 5 x 5 met vloer  €  2.000
Pagode tent 5 x 5 met vloer met standbouw 
(balie, verlichting, elektra 1Kw)  €  3.200
Grote tent op maat ca 60 m2

(landenpaviljoens voor 12 exposanten)  
inclusief balie, verlichting en vloer   €  9.500

Marktkraam  
Marktkraam t.b.v. boerenmarkt  €  275

Meer informatie over de deelnamemogelijkheden
of een op maat o� erte ontvangen? Vraag het onze 
media-adviseurs.
Kijk op anwb.nl/campingpartners of mail naar 
advertising@anwb.nl.

Wereld: Tenten / Outdoor

Kale meters buitenexpositie  
Prijs tot en met 400 m2 p/m2 €  19
Prijs vanaf 401 m2 p/m2 €  15

Extra marktkraam  €  125

Wereld: Caravan / Camper 

Kale meters buitenexpositie  
Prijs tot en met 400 m2  p/m2 €  19
Prijs vanaf 401 m2 p/m2 €  15

Adviesplein overdekt   € 2.500

Overdekte expositie  
Kale meters, expositie zonder standbouw p/m2 €  65
minimale afname 9 m2, inclusief vloer 

anwb.nl/campingpartners

Overig

Meubilair   
Steigerhouten balie 1960 x 770 x 900  €  250 
Kruk  €  20
Overig meubilair op aanvraag

Decoratie  op aanvraag

Stroom  
16A_220V (3.5 kw)  €  160

Plattegrond- logovermelding   €  100

Wereld: Luxe kamperen (Glamping)

Kale meters buitenexpositie
Prijs tot en met 400 m2 p/m2 €  19
Prijs vanaf 401 m2 p/m2 €  15

Sponsorship  
Terras   €  5.000
(overdekte tent met barren, koelingen, meubileur en deco)

Toren   
Bannering op aanvraag

Demonstratie / activiteit op het podium
3 (1 activiteit per dag) op aanvraag 
6 (2 activiteiten per dag) op aanvraag 
9 (3 activiteiten per dag)  op aanvraag


