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NIEUW! Isabella uitrusting voor je 

kampeervakantie bestellen en ophalen   
 

De website van Isabella www.isabella.net heeft een ware metamorfose ondergaan. 

De nieuwe website biedt nu nog meer inspiratie en informatie. En nieuw is dat 

kampeerders Isabella producten online kunnen bestellen en ze dan bij de lokale 

Isabella dealer kunnen ophalen. 

 

De nieuwe website van Isabella is vooral een inspirerende online kampeerwereld waar zowel nieuwe 

als ervaren kampeerders alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben over producten van 

Isabella plus waardevolle tips en tricks voor het campingleven.  

Eenvoudig en prettig 

Bij Isabella moet het kopen van kampeeruitrusting eenvoudig en prettig zijn.  

”In heel Europa stijgt de online business nog steeds en daar willen wij onderdeel van zijn. Om het 

voor onze dealers en hun klanten eenvoudig te maken, bieden wij nu aan dat de klanten Isabella 

producten direct op onze website kunnen bestellen en ze dan bij hun lokale Isabella dealer kunnen 

ophalen. De levering en betaling verlopen dan net als nu via de dealers. Dat noemen wij ”Click & 

Collect”, vertelt Morten Kjeldsen, CEO bij Isabella.  

Nieuwe doelgroepen 

Bij Isabella anno 2020 draait het niet alleen om voortenten, ook al is uitrusting voor caravans nog 

steeds de core business van het bedrijf.  

”Door de overname van Camp-let vouwwagens en een focus op het ontwikkelen van uitrusting voor 

kampeerauto's breiden wij onze doelgroepen en markten uit. Dat komt ook tot uitdrukking op onze 

nieuwe website, die zich op kampeerders met een caravan, kampeerauto en vouwwagen richt”, voegt 

Morten Kjeldsen toe.  

Slimme features 

De nieuwe website bevat ook heel veel nieuwe slimme features. Isabella heeft bijvoorbeeld een 

nieuwe en visuele VILLA-configurator ontwikkeld, waarmee de klant zelf zijn droom VILLA kan 

samenstellen en de prijsberekening kan volgen. ”Doordat de klant nu zelf een droom VILLA kan 

bouwen en de uiteindelijke prijs kan bekijken, verwachten wij dat VILLA een nog aantrekkelijker 

product wordt”, vertelt Torben Ravn, Marketing Manager bij Isabella.  

 

Ga naar www.isabella.net en ontdek de nieuwe website van Isabella.  
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