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Hoe het begon.. 

Het camper avontuur begon in 2014. Ik nam
ontslag, zegde mijn huur op, verkocht bijna al
mijn spullen en ging met de camper voor
onbepaalde tijd op reis. Ik wilde leven,
ontdekken en nieuwe mensen leren kennen!

Ik startte meemetmel.nl, een hostel op wielen.
Mijn gasten kwamen met het vliegtuig, reisde
een week met mij mee en vlogen vervolgens
vanaf een ander vliegveld weer naar huis. Zij
betaalden een vast bedrag per dag. Waardoor
ik mijn reis door Europa kon financieren.

In die 5 jaar fulltime reizen heb ik op meer dan
1.000 verschillende camperplaatsen overnacht
en ongeveer 70.000 kilometer door Europa
gereden. Een reis die ik zo weer over zou
doen.

Het reizen met de camper was een mooie
periode. En dat gun ik iedereen. Daarom ben
ik Livcamp begonnen. Een camperplatform om
de avonturier in de mens naar boven te halen.
En te inspireren om met de camper op reis te
gaan. 

En we zijn al lekker op weg. Binnen 6 maanden
hebben we  ruim 1.600 leden mogen
verwerlkomen!

Melanie

Camperplatform



WAT WE DOEN

Camper platform 
met camperblog

Camperforum

Online Campergidsen

Video's over
camperplaatsenWebshop camper

accessoires

App voor het vinden
van camperplaatsenCamperverzekering

Prikbord met
camperplaats ideeën



ONZE
DOELGROEP

Belangrijke waarden
Vrijheid, duurzaam en leven.

Kenmerken
Reislustig, avontuurlijk, sportief, liefhebbers voor de natuur, groen en ecologisch.

Leeftijd: 30 - 75 jaar
Nederlanders en Belgen
Beginnende camperaars tot aan
doorgewinterde camperaars
Voor camperaars met en zonder camper

Livcamp leden

Bezoekersprofiel



Facebook: 278 volgers
Instagram: 1.000 + volgers
Pinterest: 20.000 maandelijkse kijkers
Youtube: 56 volgers

 Volgers

Lancering Livcamp app 
Lancering rijvaardigheidstrainingen
Nieuwe online campergidsen

Livcamp in 2021

Cijfers en feiten
op 31.12.2020

Lancering Livcamp.nl
augustus 2020 Ruim 1.600 leden

26.633 unieke bezoekers

In 6 maanden

Nederlands

Belgisch

92%

8%

Nieuwsbrief +1.600 leden
40% open rate

Social Media
Volgers



Voor camperplaats eigenaren

Voorbeeld camperplaats website
Voorbeeld blogartikel
Voorbeeld nieuwsbrief
Voorbeeld artikel in forum

Voorbeeldcase

Livcamp is een online platform waar we camperaars op weg helpen naar de mooiste
plekjes. Ben jij eigenaar van zo'n mooi plekje? En wil jij meer camperaars ontvangen op
jouw stekkie? Bekijk hieronder wat wij voor je kunnen doen.

https://camperplaats.webliners.nl/
https://livcamp.nl/camperplaats-kuikhorne/
https://livcamp13719.activehosted.com/index.php?action=social&chash=a684eceee76fc522773286a895bc8436.79&s=b1bd3487ef91b6f85a50fef0313f25d2
https://media-01.imu.nl/storage/livcamp.nl/7004/voorbeel-forum-artikel.png


Wil je met jouw product of dienst meer camperaars bereiken? Dan kunnen wij je
helpen. Door middel van het platform, het blog, het forum, de social media kanalen
en onze nieuwsbrief bereikten we in de eerste 6 maanden ruim 26.000 unieke
camperaars. En ons bereik groeit dagelijks exponentieel.

Je kunt jouw product of dienst onder de aandacht brengen via onze nieuwsbrief,
door te adverteren of partner van ons te worden.

Voor bedrijven

Nieuwsbrief
Blogartikel
Bericht in forum

Voorbeeldcase

https://livcamp13719.activehosted.com/index.php?action=social&chash=a684eceee76fc522773286a895bc8436.79&s=b1bd3487ef91b6f85a50fef0313f25d2
https://livcamp.nl/buscamper-kopen/
https://media-01.imu.nl/storage/livcamp.nl/7004/voorbeel-forum-artikel.png


Wij staan voor je klaar

Melanie
Melanie besloot na haar studie
Sport, Management en Ondernemen
fulltime met de camper op reis te
gaan. Onderweg ontwikkelde ze haar
online marketing skills. Sinds de
lancering van Livcamp.nl bouwt ze
dagelijks aan de website, voert ze de
operationele taken uit en onderhoud
ze het contact met camperplaatsen,
bedrijven en partners.

Contactgegevens
Livcamp
Oostercluft 420
8332 DR Steenwijk
Nederland
info@livcamp.nl
www.livcamp.nl

Jan-Lammert
Jan-Lammert leerde Melanie
kennen in 2015 en reist sindsdien
regelmatig mee. Jan-Lammert is
expert op het gebied van routes,
zowel met de camper als op de
mountainbike. Daarnaast is hij
social media specialist en een
creatieve duizendpoot achter de
schermen.

NEEM

CONTACT MET

ONS OP

https://livcamp.nl/contact/

