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Europa kiest voor duurzaam gemak op vakantie.

De zomervakantie staat voor de deur. Nog even en de campings stromen weer vol. Hoe men invulling geeft aan
het campingleven verschilt. Sommige kampeerders komen voor de rust, anderen voor de sociale contacten.
Sommigen luieren voor de tent of caravan, terwijl anderen er juist op uitrekken. Waar men ook voor kiest: een
activiteit hebben alle kampeerders met elkaar gemeen: er moet afgewassen worden. En ook die activiteit moet
bijdragen aan het vakantiegevoel, vindt Easy Be. Daarom ontwikkelden wij de duurzame Easy Be afwasservice
met gratis geplaatste en onderhouden campingvaatwasmachines. Tot groot enthousiasme van een groeiende
groep gebruikers. Vorig jaar nog uniek in Nederland, dit seizoen ook volop beschikbaar in de rest van Europa.

Innovatie op de camping: wifi een must

De laptop en tablet gaan deze zomervakantie massaal
mee de koffer in. Bijna de helft van alle Nederlandse
vakantiegangers neemt een van deze twee apparaten
of soms zelfs allebei mee, blijk uit onderzoek van
Zoover.
De populariteit van laptops en tablets zorgt er volgens
Zoover voor dat vakantiegangers meer eisen stellen
aan accommodaties. Met deze ontwikkeling is het
niet vreemd dat steeds meer campings en hun gasten
kiezen voor de Easy Be afwasservice. De dagelijkse
vaat, schoon en droog in amper vijf minuten en daarbij
ook nog eens een energiebesparende en duurzame
bijdrage leveren aan het milieu? Wie wil dat nou niet?

Vernieuwde communicatielijn

Dit seizoen is Easy Be nog beter herkenbaar op de
Easy Be campings. Bij alle afwasplekken en bij de
recepties zijn displays geplaatst met informatie over
de voordelen van het gebruik van de gratis afwasmachines van Easy Be. Bij incheck krijgen alle gasten
een meertalige flyer mee. Dit om ze te wijzen op de
voordelen van het dagelijkse gratis gebruik van de
vaatwassers en ze vooral te stimuleren om er gebruik
van te maken om daarmee de gewenste besparingen
en duurzaamheid te garanderen

Easy Be op Zoover

Hoogtepunt van de camping zijn de gratis vaatwassers (Camping Um Gritt, Luxemburg)
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Wat zeggen klanten over de afwasservice?
Fam. Vermeulen - camping Um Gritt
‘Sinds april 2014 staan er twee Easy Be afwasmachines op onze camping. Onze gasten ontvangen
bij aankomst een krat, munten en instructie. Ze zijn
blij verrast over deze gratis service en zijn uitermate
tevreden over het resultaat en de eenvoudige
werkwijze.’

Nieuwe klanten seizoen 2014
Opnieuw kozen diverse topcampings in Europa voor de
gratis installatie van de unieke en duurzame Easy Be
camingvaatwassers en de investeringsvrije service
van Easy Be.
Camping Boszicht - Laag-Soeren (NL)
Camping Ettelbruck - Ettelbruck (LUX)
Camping Um Gritt - Bourscheid (LUX)
Leading camping Ferienpark Alfsee - Rieste (D)
Camping Am Hohen Hagen - Dransfeld (D)
Camping de la Sarvaz - Saillon (CH)
Camping de Bois Redon - Septfonds (FR)
Meer weten over onze dienstverlening?
Bezoek ons op www.easybe.nl
Willem van Egmond - camping de Krabbeplaat, Brielle
‘Ik was de eerste die gebruik maakte van de service.
Onze klanten en wij zijn erg tevreden over de service en
het gebruik van de vaatwassers. We krijgen positieve
geluiden en tevens levert het een positieve uitslag t.a.v.
het milieu wat ook meetelt in de greenkey-beoordeling.
Tot op heden zeker geen spijt van de overeenkomst.’

Anton Harms- Ferienpark Alfsee, Rieste
‘Wij zijn veheugd hoe goed de Easy Be afwasservice
door onze gasten is ontvangen. Reeds bij het uitdelen
van de gratis muntjes reageren zij enthousiast op de
verlichting van het werk. Zo blijft voor kampeerders
meer vakantietijd over.’
Philippe Michellod - camping de la Sarvaz, Saillon
‘Wij zijn trots dat we de eerste gebruiker van de Easy Be
afwasservice in Zwitserland zijn. Onze gasten zijn zeer
tevreden! De Easy Be afwasservice is de toekomst!

