
  

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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Bella Center åbner Nordeuropas stærkeste  
udstillings- og indkøbsplatform for skobranchen 
 
Bella Center åbner i juli 2012 Nordeuropas stærkeste udstillings- og indkøbsplat-
form for skobranchen under navnet The Shoe Galleries Copenhagen 
 
I juli 2012 præsenterer Bella Center Nordeuropas stærkeste udstillings- og ind-
købsplatform for hele skobranchen –The Shoe Galleries Copenhagen. 
 
Hele 4000m2 powerhouse dedikeret til sko. 
 
Den nye afdeling bliver placeret som en naturlig del af CIFF-messerne for at skabe 
synergi og et naturligt flow. Den nye location bliver en helt ny, moderne og logisk 
ramme for danske og internationale brands, der ønsker at være dér, hvor det sker 
og ikke mindst udnytte de unikke forhold Bella Center kan tilbyde. 
 
The Shoe Galleries kommer bl.a. til at indeholde: 
 
Via Della Spiga - et ”boutique show room” koncept, der tiltrækker internationale 
high-end brands. 
 
Meatpacking District - en unik løsning for stærke brands, der bl.a. ønsker egen 
identitet.  
 
The Market - dedikeret til temporære udstiller, der deltager på CIFF og øvrige akti-
viteter i sko branchen. 
 
”Hermed skaber vi én samlet location for sko i København med et bredt og aner-
kendt udbud. Med de mange ekstra m2, har vi også gjort plads og klar til mere end 
100 nye brands”, forklarer Fashion & Design Director Kristian W Andersen. 
 
Det nye tiltag skal ses som et led i en total segmentering af CIFF messerne fra SS12; 
”Det er på høje tid teten bliver taget for at samle den Københavnske modeuge. På 
CIFF er vi nu i fuld gang med at udvikle, konceptualisere og ikke mindst tage det 
hårde, lange seje træk for at skabe de rammer, der gør CIFF til det naturlige valg i 
København og en reel udfordrer til Berlin”, slutter Kristian W Andersen. 
 
www.ciff.dk   
 
 
Kontakt:  
Kristian Andersen, Fashion & Design Director, Bella Center, kwa@bellacenter.dk, 23 80 72 80 
Sugasini Sooriyakumaran, Pressechef, Bella Center, sso@bellacenter.dk, 32 47 26 13 
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