
Efter to år med successen ISABELLA FAMILIE POWER rundt omkring på 
campingpladser i Danmark, vil vi gerne tilbyde dig og din plads at blive 

en del af disse arrangementer i sommeren 2023.

ISABELLA FAMILIE POWER er et træningsarrangement for hele familien. Det skaber god stemning og 
nogle dynamiske dage for dine gæster.

Det hele faciliteres af Henrik Leth og hans team fra skoleglæde.nu, som sørger for at alle de deltagende 
familier føler sig underholdt og i trygge hænder. På ISABELLA FAMILIE POWER kan alle være med. Lige fra de 
mindste til bedstemor. Der er 100 procent fokus på at inkludere alle - så man behøver slet ikke at være vant til 
at træne. Alle træner og er aktive i eget tempo og på eget niveau. Der er god musik og sjove øvelser. 

PRIS
Vi laver 5 familieevents og leverer det direkte hos dig. 
Hele pakken koster 30.000 kr. men ISABELLAFONDEN støtter med 50 %.
Prisen er eks. moms. 

FØRST TIL MØLLE
Da alle campingpladser i Danmark tilbydes ISABELLA FAMILIE POWER arrangementet er det vigtigt at
være først ude med din tilmelding da der kun gennemføres 6 arrangementer i 2023.

TILMELDING
Giv dine gæster en god og aktiv oplevelse i 2023. Tilmeld din plads allerede nu på henrikleth@henrikleth.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen Isabella A/S

Vil du også skabe gode oplevelser for dine gæster?

• En fantastisk uge at tilbyde jeres gæster 
• 2 små film fra Isabella til jeres digitale medier, så I kan reklamere med arrangementet
• A3 plakater til jeres infoboards (som I kan printe selv)
• Flyers til reception til uddeling (som I kan printe selv) 
• 5 events leveret med vores eventbil fra skoleglæde.nu - musik og udstyr 
• Mulighed for at sætte en uge i kalenderen som er ekstra social sund og aktiv 

I FÅR
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