Facebook: Easy Be afwasservice
Twitter: @easybeservices

Een nieuw jaar, een nieuwe unieke service?

Het begin van een nieuw jaar biedt weer stof tot nadenken over het nieuwe seizoen. Wat heeft u voor 2015 aan
innovaties in gedachten? Wilt u uw dienstverlening aanpassen op de veranderende eisen van kampeerders? Of
houdt u liever vast aan het back to basic concept? ANWB/KCK onderzoek wijst uit dat de moderne kampeerder
eerder klaagt bij slechte wifi dan bij het niet hebben van warm water. Net zo goed vindt de moderne kampeerder
handmatig afwassen al lang geen plezierige bezigheid meer. Vandaar dat steeds meer campings in Europa
kiezen voor het investeringsvrije en full service campingvaatwasserconcept van Easy Be. De afwas schoon en
droog in vijf minuten inclusief een aanzienlijke besparing op water en energie. Een duurzame win-win situatie.

Easy Be al in zes Europese landen

Sinds de start in 2013 kiezen steeds meer campings
voor onze unieke afwasservice. Inmiddels is Easy Be
te vinden in zes Europese landen en op diverse Leading Campings. Onlangs ging ook de eerste Blauwe
Vlag jachthaven overstag met de implementatie van
de afwasserice per 2015. In de haven wil men immers ook duurzaam ondernemen, water en energie
besparen en vooral geen vuil afwaswater lozen.

Reacties van gasten op de afwasservice

Dat kampeerders enthousiast zijn over de Easy Be
afwasservice blijkt uit onderstaande reacties op
internet en social media.
La revolution de lave-vaisselle (Facebook Frankrijk)
Briljant!!! Een reden om weer te komen kamperen!
(Facebook Gasten Goolderheide)
Hoogtepunt van de camping zijn de gratis vaatwassers! (Zoover UmGritt)
Gratis vaatwassers, luxe dus! (Zover Ettelbruck)
Gratis afwasmuntjes, in 5 minuten je afwas klaar,
helemaal geweldig! (Zoover Diever)

Gratis afwasmuntjes, ideaal! (Zoover, De Hondsrug)
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Luxe sanitair met zelfs vaatwassers! (Zoover, Am
Hohen Hagen)
Yes!, nooit meer ruzie over de afwas! (Facebook,
UmGritt
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Zo luxueus, ik krijg weer zin om extra lang te komen!
(Facebook, Ettelbruck ).

Easy Be in de media

Ook in de media valt Easy Be op. Zo schreven onder
meer Camping Wirtschaft Heute, Camping Impuls en
de Rekreatievakkarant over ons innovatieve concept.

Campings met de Easy Be afwasservice
• Leading Camping Strandpark de Zeeuwse Kust,
Nederland, nieuw
• Les Castels Chateau de Boisson, Frankrijk
nieuw
• Camping Simmerschmelz, Luxemburg, nieuw
• Camping Chateau du Deffay, Frankrijk, nieuw
• Jachthaven Naarden, Nederland, nieuw
• Vakantiepark Goolderheide, Belgie, nieuw
• Camping Weidumerhout, Nederland
• Camping Diever, Nederland
• Camping de Hondsrug, Nederland
• Camping de Heksenlaak, Nederland
• Camping Boszicht, Nederland
• Camping de Krabbeplaat, Nederland
• Camping Ettelbruck, Luxemburg
• Camping Um Gritt, Luxemburg
• Leading Camping Ferienpark Aflsee, Duitsland
• Camping Am Hohen Hagen, Duitsland
• Camping de Bois Redon, Frankrijk
• Camping de la Sarvaz, Zwitserland

Meer weten over onze afwasservice?

Easy Be innoveert afwassen op de camping, een
handmatige onaantrekkelijke activiteit die ooit bij
kamperen hoorde, maar inmiddels al lang niet meer
nodig is.

Bekijk ons online fimpje!

Wilt u meer informatie over onze unieke
dienstverlening? Ga dan naar www.easybe.eu, bekijk
ons filmpje, lees de folder en neem gerust contact
met ons op om te horen wat wij voor u kunnen
betekenen.

Easy Be op de beurs

Ook in 2015 staan wij weer met onze interactieve,
mobiele stand op o.a. de vakantiebeurs in Utrecht, de
CMT in Stuttgart, de Caravana in Leeuwarden en de
Campingbeurs in Essen.

