Facebook: Easy Be afwasservice
Twitter: @easybeservices

Het kamperen van de toekomst?Just follow Easy Be!

Dinsdag 26 november j.l. organiseerde de Recron een congres over de Toekomst van Kamperen. Daarin kwam
naar voren dat het aandeel kamperende gezinnen met jonge kinderen van 0-5 jaar en 13-17 daalt. Innovatie in de
campingbranche is nodig om deze doelgroep weer terug naar de camping te krijgen. Daarnaast moeten
campings duurzaam ondernemen. De Easy Be afwasservice slaat twee vliegen in één klap. Kamperen wordt
aantrekkelijker en campings winnen aanzienlijke besparingen op het verbruik van water en energie. Diverse
campings in de Benelux onderschrijven dit en kiezen daarom voor de unieke en investeringsvrije afwasservice
van Easy Be. Kiest uw onderneming in 2014 ook voor duurzaam gemak op vakantie? Kijk op www.easybe.nl

Bonuspunt Green Key voor de afwasservice

Camping Krabbelaat in Brielle is in september beloond
met de gouden status van de Green Key. Het gebruik
van de Easy Be afwasservice leverde hen een bonuspunt op voor duurzaamheid en de besparingen op
water- en energieverbruik.

Easy Be in de Greenkey Etalage

Easy Be is te vinden in de Green Key Etalage; een nieuw
initiatief van de Stichting Keurmerk Milieu,
Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). De Etalage helpt de
Green Key ondernemer in zijn zoektocht naar leveranciers van duurzame producten en diensten. Zoals ook
Easy Be met de afwasservice

Uitbreidend internationaal klantenbestand

De volgende campings hebben zich reeds aangemeld
voor het nieuwe seizoen. Ook zij kiezen voor duurzaam
gemak en bieden hun gasten per 2014 de investeringsvrije en gratis Easy Be Afwasserice aan:
•
•
•
•
•
•

Camping Boszicht - Laag Soeren
Camping Um Gritt - Bourscheid (Luxemburg)
Camping Kaltesbelt - Ettelbruck (Luxemburg)
Camping Am Hoher Hagen - Dransfeld (Duitsland)
Camping de la Sarvaz (Zwitserland)
Camping am Koningsberg - Wolfstein (Duitsland)

Ecolabel voor Easy Be
Easy Be Services B.V.
0031 (0) 6 2950 6200
www.easybe.nl
info@easybe.nl

In Luxemburg is de Easy Be Afwasservice bestempeld met het Ecolabel; een landelijk mileukenmerk dat
wordt toegekend aan accomodaties met een hoge
milieustandaard.

Facebook: Easy Be afwasservice
Twitter: @easybeservices

Plannen voor 2014

In 2014 gaat Easy Be nog meer aandacht besteden aan
de informatievoorziening en PR voor gasten op de Easy
Be campings. Dit om het gebruik van de machines nog
meer te stimuleren en gasten bewust te maken van de
duurzaamheid en voordelen van de afwasservice.
Easy Be wenst u allen een voorspoeding, succesvol en
duurzaam 2014!

De ‘ wauw’ factor
Op de website van Zoover vakantiebeoordelingen
verscheen het afgelopen seizoen uitsluitend lovende
reacties van kampeerders op de Easy Be afwasservice.
Hieronder een selectie:
‘ (...) inclusief afwasmachine (wauw!!)
Het vaatwassysteem maakte niet alleen de vaat
schoon, maar ook het vakantiegevoel compleet!
Wat een luxe: We ontvingen muntjes voor de
vaatwassers ?? Dan weet je dat je vakantie hebt!
‘ En gratis muntjes voor de vaatwasser, top! Echt een
aanrader!’
‘ Voordeel er is een vaatwasser, muntjes zijn inbegrepen bij de prijs.’
Vaatwassers (waar je gratis muntjes voor krijgt)! Wat
een gemak tijdens je vakantie.

Easy Be op uw camping?

Hier nog even de belangrijkste voordelen van de Easy
Be afwasservice op een rij:
• Sericeverhogend, lastenverlagend
• MVO
• Investeringsvrij

• Full service leverancier
• Beheersing piekbelasting sanitaire blokken
• Onderscheidend vermogen
Voor kampeerders
• Gemak van thuis
• Hygiënisch
• Vaat klaar in 5 minuten; 75% tijdsbesparing
• Milieubewust
• Gratis unieke service

