
  

Bella Center A/S 
Bella Center er Skandinaviens største messe- og kongrescenter, der årligt huser arrangementer af en-
hver art – det være sig alt fra messer med mode, mad, biler, både og ferie over store begivenheder som 
MTV Awards til danske og internationale kongresser som FN’s klimatopmøde COP15 og den olympiske 
IOC kongres.   
Bella Center A/S består også af Copenhagen Fashion House (permanente showrooms for mode) samt 
BC Design Center (permanent udstillingsplatform for møbler og interiør inkl. Skandinaviens første mate-
rialebibliotek), International House – et centralt beliggende kontorhotel med alle moderne faciliteter og 
kontorer i alle størrelser, Bella Center Services, som tilbyder catering for op til 15.000 gæster af gangen 
og Forum Copenhagen – et datterselskab siden 1997, hvor der bl.a. afholdes en lang række koncerter, 
udstillinger og fester. Seneste udvidelse af koncernen er Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen - Nor-
dens største hotelbyggeri, som blev indviet i foråret 2011. 
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Relancering af Både i Bella i marts 2014 

Bella Centers vil i fremtiden stille endnu mere skarpt på at skabe større og 
bedre oplevelser på sine messer og udstillinger . Og første skridt hen imod 
denne målsætning er en udvikling og relancering af bådudstillingen til i 
endnu højere grad at matche branchens og brugernes behov med afvik-
ling første gang fra 7. – 16. marts 2014.  

Bella Center vil skabe et ekstraordinært oplevelsesunivers, hvor samspillet 
mellem husets og udstillernes produkter udnyttes i en dynamisk og event-
baseret præsentation for alle besøgende.   Dermed stilles der endnu mere 
skarpt på udvikling af husets messer og udstillinger. Det betyder, at den 
store bådudstilling, Både i Bella, præsenteres i en relanceret version med 
afvikling første gang fra de 7.-16. marts 2014. 

’’Vi er i gang med et paradigmeskifte på vore messer og udstillinger og vil i 
fremtiden sammensætte nye produkter, som i højere grad matcher nye 
trends og dækker kundens behov. Bella Center vil ganske enkelt tilbyde den 
bedste videns –, oplevelses- og salgsplatform for både udstillere og besø-
gende. Det er baggrunden for, hvorfor vi har valgt at fokusere endnu skar-
pere på bådbranchen i foråret 2014 med en relanceret version af vores båd-
udstilling ‘’ fortæller Salgs- og marketingdirektør Jacob Schmidt.  
 
En ny version af Både i Bella er starten på en række nye og spændende ud-
stillingskoncepter, som Bella Center vil præsentere i fremtiden.  
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