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First Camp sluter franchiseavtal med Tingsryd Resort 
 

 
 
Tingsryd Resort i Kronobergs län blir First Camps första franchisetagare. Franchisekonceptet 
som lanserades i april i år har rönt stort intresse och nu har första avtalet skrivits. Från och 
med 1 juni inleds samarbetet med Tingsryd Resort och campingen får ta del av de 
stordriftsfördelar First Camp som Sveriges ledande campingkedja har att erbjuda. 
 
Tingsryd Resort är en 4-stjärnig camping, stugby och restaurang, som är öppen året runt. Campingen  
är belägen precis intill sjön Tiken och har årligen över 60 000 övernattande gäster. Som 
franchisetagare får campingen ta del av support vad gäller både ägande, utveckling och drift. Det 
innebär bland annat fokus på konceptutveckling, en övergripande kvalitetssäkring och tillgång till en 
professionell marknadsföring. 
 
”Det känns otroligt roligt att välkomna Tingsryd Resort som vår första franchisetagare. Det är en 
fantastiskt fin och genomarbetad camping som kompletterar våra 16 destinationer mycket bra. Det 
finns stor potential i vårt samarbete och vi hoppas kunna tillföra mycket till deras verksamhet liksom 
de till vår. Vi ser fram emot att lära av varandra och utveckla vårt koncept ytterligare tillsammans med 
dem,” säger Andreas Andersson, etableringschef franchise First Camp.    
 
”Vi är mycket stolta över att bli en del av First Camp. I över 40 år har jag arbetat på campingen och 
sedan 2002, då vi tog över i egen regi från kommunen, har Tingsryd Resort utvecklats för varje år som 
gått. I takt med att turismen växer ser vi ännu fler expansionsmöjligheter. Vi tror då att det är en stor 
fördel att tillhöra en kedja och med en stark organisation i ryggen kan vi bolla idéer och få tillgång till 
bra support. Vi har fått ett mycket gott intryck av First Camp och ser fram emot en spännande framtid,” 
säger Jan-Olof Colleen, ägare Tingsryd Resort.  
 
Bokning hos Tingsryd Resort sker via www.tingsrydresort.se och inom kort även via First Camps 
hemsida www.firstcamp.se/boka  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Andreas Andersson 
Etableringschef franchise First Camp 
Tel: 0708 35 04 41 
E-post: andreas@firstcamp.se   

Jan-Olof Colleen 
Ägare Tingsryd Resort 
Tel: 0477-105 54 
E-post: info@tingsrydresort.se  

 
 
 
First Camp är Sveriges ledande campingkedja med upplevelser och gemenskap i vacker naturmiljö. 
Bolaget finns på 16 destinationer från Malmö i söder till Luleå i norr. First Camp har årligen över en 
miljon gästnätter fördelade på ca 1000 stugor och mer än 5 300 campingtomter. Läs mer på 
www.firstcamp.se   	


