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La pandemia Covid-19 pone grandi sfide alle destinazioni. Mai prima d’ora la situazione è stata così poco chiara 

come ora, ma non è diminuita la necessità di rimanere visibili come destinazione per i campeggiatori. In realtà, è 

più importante che mai. Con l’annullamento delle fiere di quest’autunno e primavera e il dubbio dei consumatori 

è molto importanti di ispirare, stimolare, di essere visibili, di sorprendere e di convincere. Per questo motivo ACSI 

ha ideato una serie di soluzioni di comunicazione che possono essere perfettamente d’aiuto in questo momento.

Descrizione dei vari prodotti

Prodotto Descrizione 
Incl. nel 

pacchetto:

Advertorial 2/1 ACSI FreeLife magazine Articolo redazionale di 2 pagine, realizzato dalla redazione di ACSI con 

informazione, notizie e immagini della regione

A, B, C

Advertorial 4/1 ACSI FreeLife magazine Articolo redazionale di 4 pagine, realizzato dalla redazione di ACSI con 

informazione, notizie e immagini della regione

D

Advertorial Blog su ACSI Freelife.nl L’articolo della medesima rivista trasformato in un Blog A, B, C, D

Advertorial newsletter in ACSI Freelife Notizario regionale  all’interno della newsletter di ACSI Freelife B

Newsletter tematica su ACSI Freelife Newsletter regionale dedicato ( ACSI Freelife) C, D

Informazione redazionale sulla pagina 

regionale o della nazione su eurocampings.eu

Informazione regionale molto dettagliata sulla pagina regionale o della nazione 

su Eurocampings.eu 

B, C, D

Facebookposts Informazione regionale dettagliata sulla pagina Facebook di ACSI  

*Incl. Video ACSI con pacchetto D 

B, C, D*

ACSI Video regionale Il nostro redattore presenta in un breve video messaggio la destinazione ; va inserita 

come Facebook post la stessa settimana promozionale della medesima regione

D

I migliori itinerari Blog che parla dei 10 migliori itinerari nella regione su Eurocampings.eu 

+ articolo di riferimento ai medesimi itinerari nel newsletter di Eurocampings  

+ L’inserimento dei medesimi itinerari sulla pagina ACSI di TomTom Roadtrips

C, D

Chat Possibilità di 2 ore Chat con dei soci olandesi di ACSI D

Regione della settimana Una settimana va dedicato alla medesima regione online D

Elenco Pacchetti Marketing 

Prodotto Pacchetto A Pacchetto B Pacchetto C Pacchetto D

Advertorial 4/1 ACSI FreeLife magazine  € 4.250

Advertorial 2/1 ACSI FreeLife magazine  € 2.695  € 2.695  € 2.695

Advertorial blog ACSIFreeLife.nl Incl. con l’advertorial Incl. con l’advertorial Incl. con l’advertorial Incl. con l’advertorial

Advertorial in 2 newsletter  € 825

Newsletter tematica ACSI Freelife  € 1.403  € 1.403

Informazione redazionale sulla pagina regionale 

o della nazione  su eurocampings.eu
 € 1.500  € 1.500  € 1.500

Facebookposts  € 250  € 250  € 750

Il migliori itinerari  € 2.997  € 2.997

Chat  € 1.950

Regione della settimana Gratuita con Pacchetto D

Video ACSI promozione regionale Gratuita con Pacchetto D

Quota di partecipazione  € 2.695  € 5.270  € 8.845  € 12.850

Marketing Regionale ACSI 



Per ulteriore informazione ACSI.eu/regio

Advertorial in FreeLife magazine FreeLife blogFreeLife newsletter

Pagina regionale su Eurocampings.nl Facebook post FreeLifeEurocampings blog
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REIZEN AC SI FREELIFE SAMEN MET T ICINO TEK S T: SANDER COX, FOTO’S: Z WITSERL AND TOERISME

Ticino's

toppunten

ASCONA-LOCARNO IS EEN REGIO VAN UITERSTEN. HET LAAGSTE EN HET HOOGSTE 
PUNT VAN ZWITSERLAND LIGGEN IN ÉÉN BLIKVELD EN JE KAN ER UITRUSTEN AAN HET 
LAGO MAGGIORE. HET MAAKT DE REGIO IN HET KANTON TICINO UITERMATE GESCHIKT 
VOOR EEN GEVARIEERDE KAMPEERVAKANTIE. 

gelijknamige plaatsen aan het Lago Maggiore. 

Hier kun je ’s ochtends met je neus in de wol-

ken lopen om daarna een middagdutje te doen 

tussen de palmbomen.  

 

1. GRATIS OPENBAAR VERVOER 

Wil jij deze regio uitgebreid verkennen? Dan 

ben je een dief van je eigen portemonnee 

als jij het Ticino Ticket niet gebruikt. Sinds 1 

januari 2017 krijg je automatisch zo’n kortings-

pas als je overnacht op een camping, hotel 

T
icino is het meest zuidelijke kanton 

van Zwitserland. In dit drieluik lees 

je meer over dit ruige Alpengebied 

dat aan de noordkant van het Lago 

Maggiore ligt en bijna volledig Italiaanstalig is. 

In de vorige twee delen van dit drieluik vertel-

den we wat je als actieve kampeerder en bon 

vivant niet mag missen in deze subtropische 

Alpenstreek. Dit afsluitende verhaal gidst jou 

langs de natuur- en cultuurparels van Ascona-

Locarno, het gebied dat is vernoemd naar de 
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Basodino gletsjer

Madonna del Sasso

waarvoor je het beste de kabelbaan kunt 

pakken. Vanuit San Carlo in het Bavonadal 

ben je in een kwartier bij de voet van de 

gletsjer. Zorg wel dat je je Ticino Ticket op 

zak hebt voordat je de coupé instapt, dat 

scheelt je namelijk 20 procent.

Voor hét uitzicht moet je op de 1.671 me-

ter hoge Cimetta zijn. Vanuit een speciaal 

gebouwd uitzichtplateau kijk je uit op zowel 

het laagste punt – het Lago Maggiore – als 

het hoogste punt van Zwitserland, de ruim 

4.600 meter hoge Dufourspitze. De Cimetta 

ligt vlak bij Locarno en is eenvoudig bereik-

baar per kabelbaan en stoeltjeslift. Een gon-

dellift brengt je vanuit Orselina op 395 meter 

hoogte naar Cardada, op ruim 1.300 meter 

hoogte. Vervolgens ga je met de stoeltjeslift 

naar de top van de Cimetta. 

3. BLOEMENTUIN

De palmbomen aan het Lago Maggiore 

zijn lang niet de enige floragetuigen die 

Ticino een subtropisch karakter geven. De 

Brissago-eilanden – op een paar kilome-

ter van Ascona – vormen een grote groene 

speeltuin voor plantenliefhebbers. Op de 

twee eilanden groeien meer dan 1.700 plan-

tensoorten zoals mammoetbomen, 

bananenstruiken en moerascipressen. Wie 

meer wil weten over deze exotische plan-

ten kan een themapad volgen. De (klein)

kinderen hoeven zich hier niet snel te 

vervelen. Die kunnen in een zoekspel op 

of jeugdherberg. Met de pas maak je gratis 

gebruik van het openbaar vervoer en profiteer 

je van kortingen van 20 tot 30 procent bij ka-

belbanen en andere toeristische attracties.

2. WAT EEN UITZICHT

Wil je optimaal genieten van het ruige 

Alpenlandschap en onherbergzame plek-

ken bereiken? Dan kan je je vertrouwde 

kampeermiddel of fiets soms beter beneden 

laten. Op ruim tien kilometer ten westen van 

Ascona vind je een van de vele kabelbanen 

die de regio telt. Deze gondellift brengt je 

vanuit Verdasio naar Rasa, een dorpje in de 

Centovalli-vallei dat alleen bereikbaar is per 

kabelbaan. Het autovrije dorp is een populair 

startpunt voor meerdere wandelroutes. 

De Basodino-gletsjer in het noordwesten 

is nog zo’n indrukwekkend uitzichtpunt 

De haven van Ascona 

met op de achtergrond 

de Alpentoppen.

Zwitserland

BERN

Raggiungimento dei nostri prodotti 

Prodotto Lettori, abbonati e visitatori

ACSI FreeLife magazine 120.000 lettori

ACSI Freelife newsletter 16.500 abbonati

Eurocampings newsletter 54.000 abbonati

Facebookpagina ACSI FreeLife Oltre 19.000 visitatori

ACSIFreeLife.nl Ca. 50.000 visitatori al mese

Eurocampings.eu Oltre 10 milioni di visitatori annui

Esempi



CONTATTI : 

per ulteriore informazione o chiarimenti potete contattare: 

Mariëlle Dekkers-Vruggink

  +31(0) 6 46 59 21 53        +31(0) 488 45 20 55        mdekkers@acsi.eu 
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nr 8 december 2020 - € 6,45

 WINTERKAMPEREN IN TSJECHIË: VEEL SNEEUW VOOR WEINIG GELD

OVERWINTEREN
Op zoek naar winterzon? 

Ga naar de Costa Cálida!

ADRIA ADORA
De meest aerodynamische 

caravan van dit moment

ACTIE IN KARINTHIË
Volg de TestTour op reis 

tussen meren en bergen

100 % ELEKTRISCH TREKKEN MET DE AUDI E-TRON

 SNEEUWPRET

SPECIAL 

37
PAGINA'S 

WINTERKAMPEREN 

TIPS & TRICS

ACSIfreelife.nl


