
1/4

SF-Caravan ry:n uutiskirje 16. helmikuuta 2021

Tiedonsaanti ja hyvät jäsenedut kohtuuhintaan
houkuttavat jäseneksi
Kantar TNS toteutti SF-Caravan ry:n toimeksiannosta uusien jäsenten tutkimuksen. Tutkimuksen
mukaan tiedonsaanti on merkittävä syy SF-Caravanin jäsenyydelle. Kaksi uutta jäsentä kolmesta (67 %)
kertoi saavansa sitä kautta informaatiota monista hyödyllisistä asioista. 45 prosenttia pitää Caravan-
lehden merkitystä tärkeänä. 44 prosenttia kokee saavansa järjestöstä matkailuajoneuvoja koskevaa
hyödyllistä tietoa, 37 prosenttia erilaista asiantuntija-apua.

Olivatpa jäsenyyden syyt mitkä hyvänsä, koetaan jäsenyydestä koituva hyöty saavutetuksi
kohtuuhinnalla. Enemmistö pitää jäsenmaksua kohtuullisena. Useampi kuin joka toinen ajattelee
jäsenille tarjottavien etujen olevan hyviä.
Lue lisää tutkimuksesta osoitteesta karavaanarit.fi.

Leirintämatkailun kehittämispäivät verkossa
- teemana leirintämatkailun elämyksellisyys
palvelumuotoilun keinoin
Leirintämatkailun kehittämispäivät 13.-14.3.2021 verkkototeutus

Kehittämispäivien tavoitteena on antaa osallistujille hyviä käytänteitä omien leirintäalueiden
kehittämiseksi entistä elämyksellisemmiksi. Elämysteeman ympärillä pohditaan leirintämatkailua nyt ja
tulevaisuudessa niin omasta, leirintäalueen kuin leirintämatkailijankin näkökulmasta ja tarpeista.
Verkossa pidettävällä kurssilla opitaan mitä palvelumuotoilu on, mitä sillä halutaan rakentaa ja mitkä sen
mahdollisuudet ovat.

Kurssin kouluttajina toimivat Susanna Nuijanmaa ja Minna Tunkkari-Eskelinen Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta sekä sosiaalisen median vaikuttaja, huippulumilautailija Eero Ettala.

Leirintämatkailun kehittämispäivät -kurssi on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen 7.3.2021
mennessä. Lue lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan.

Tunnusta väriä jäsennumerotarroin
Perinteinen jäsennumerotarra on saanut rinnalleen vaihtoehtoja Karavaanarin kaupassa. Valikoimassa
on mm. jäsennumero läpinäkyvällä tarrapohjalla, numerotarra pienemmässä koossa sekä perinteiseltä
asettelulta poikkeavat numerotarrat ”vaaka” ja ”pysty”.

Käy tutustumassa jäsentarravaihtoehtoihin ja tee tilaus omaan matkailuajoneuvoosi parhaiten sopivasta
tarrasta. Tarrat ovat tilattavissa kappaleittain, ja verkkokaupassa tilatut ja maksetut tarrat toimitetaan
kirjeenä suoraan kotiin kolmen viikon kuluessa tilauksesta.

https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedonsaanti-ja-hyvat-jasenedut-kohtuuhintaan-houkuttavat-jaseneksi/
https://www.karavaanarit.fi/koulutukset/leirintamatkailun-kehittamispaivat2021/
https://www.karavaanarit.fi/koulutukset/leirintamatkailun-kehittamispaivat2021/
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/tarratjatarvikkeet/
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Tästä Karavaanarin kauppaan.

Jäsenetu Falck Tieturva -palvelusta
Varmista edullinen hinaus- ja tiepalvelu Suomessa ja EU-maissa (myös Norja ja Sveitsi). Soittamalla 24h
päivystysnumeroon saat palvelua omalla äidinkielelläsi. Online-tilauksen tehdessäsi avunpyyntösi
otetaan heti käsittelyyn, ja voit seurata linkillä tilauksen etenemistä. Palvelu kattaa myös perävaunun
hinauksen, jos autoon tai vaunuun tulee ajon estävä vika.

SF-Caravanin jäsenet voivat hankkia Falck Tieturvan, hintaan 59,00 euroa/vuosi, kokonaismassaltaan
korkeintaan 3 500 kg henkilö-, paketti- tai matkailuautoihin, moottoripyöriin sekä kevyt- ja mopoautoihin.
Ajoneuvojen on oltava rekisteröity Suomeen.
Lue lisää Falck Tieturva -jäsenedusta.

https://www.karavaanarit.fi/kauppa/tarratjatarvikkeet/
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/tarratjatarvikkeet/
https://tilaus.falck.fi/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/falck/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/falck/
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Euromasterilta Michelin-renkaat ja renkaiden
allelaitto jäsenhintaan
SF-Caravanin jäsenet saavat jäsenkorttiaan näyttämällä Michelin-merkkisistä henkilö-, paketti- ja
matkailuauton renkaista alennusta tuumakoon mukaan seuraavasti:

13", 14", 15” renkaista 30 euroa

16” renkaista 40 euroa

17” renkaista 50 euroa

18" ja suuremmista renkaista 60 euroa

Alennus myönnetään rengassarjasta (4 rengasta) ja se lasketaan kulloinkin voimassa olevasta
kuluttajahinnasta. Etuja ei voi yhdistää muihin kampanja-alennuksiin. Alennus on voimassa
kaikissa Euromaster-palvelupisteissä lukuunottamatta Euromasterin partner-liikkeitä.

SF-Caravanin jäsenille renkaiden allelaitto 30 euroa (henkilö- ja SUV-autot) ja 40 euroa (paketti- ja
matkailuautot). Euromasterin jäsenedut.

Pohjoismaiset Karavaanipäivät 2021 – Nordic
Rally 2021 – ilmoittautuminen aukeaa 1.3.
19.-23.7.2021 Rauhalahti, Kuopio

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/euromaster/
https://www.euromaster.fi/palvelupisteet
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/euromaster/
https://nordicrally.fi/
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Kesän 2021 kansainvälisin leirintämatkailutapahtuma Suomessa! Varmista paikkasi ja ilmoittaudu
mukaan heti maaliskuussa. Edellisen kerran Kuopion Rauhalahdessa vuonna 2009 järjestetyt
Pohjoismaiset Karavaanipäivät saavuttivat suuren suosion, ja paikat myytiin loppuun. Viiden tähden
leirintäalue Kallaveden rannalla luo loistavat puitteet tämänkin vuoden tapahtumalle, jossa on luvassa
ohjelmaa kaiken ikäisille Pohjoismaisine iltoineen ja retkineen. Caramban Pohjoismaiden mestaruuden
lisäksi kisataan mm. Karavaanigolfin PM-tittelistä sekä nähdään kaikkien rotujen match show
karavaanarikoirille.
Seuraa tapahtumaa päivittyvillä kotisivuilla nordicrally.fi tai Facebookissa.

Tulevia tapahtumia:
6.-7.3.2021 Leirintämatkailun kehittämispäivät, verkkototeutus, SF-Caravan ry
23.-25.4.2021 Caravan Show 2021, Turun Messukeskus, Turku
22.5.2021 SF-Caravan ry:n liittokokous, Holiday Club Caribia, Turku
19.-23.7.2021 Pohjoismaiset Karavaanipäivät – Nordic Rally 2021, Rauhalahti, Kuopio

https://nordicrally.fi/
https://www.facebook.com/nordicrally
https://www.karavaanarit.fi/koulutukset/leirintamatkailun-kehittamispaivat2021/
https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/caravan-show/
https://nordicrally.fi/

