
  

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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Stigning i arrangementer hos Bella Center A/S 
 

I 2011 havde Bella Center A/S 127 arrangementer. Det er en stigning på 11pct 
sammenlignet med 2010. 
 

Bella Center A/S, Skandinaviens førende udstillings- og kongrescenter havde i 2011 i alt 

127 arrangementer fordelt på året. Det er en stigning på 11 pct., hvis der sammenlignes 

med året før, hvor koncernen husede 114 arrangementer i alt. Denne stigning i antal 

arrangementer skyldes bl.a. åbningen af Bella Sky hotel tilbage i maj 2011.  
 

’Med investeringen i Nordens største hotel er vi blevet stærkere på møde- og konferen-

cemarkedet i Danmark og kan med ekstra 31 møderum tiltrække endnu flere møder og 

konferencer, samtidig med vi forsat har rammerne og de kompetente medarbejdere til 

at få de store internationale kongresser til København. I år har vi bl.a. de to store kon-

gresser EWEA (Europas største kongres indenfor vindenergy) og EAGE (verdens største 

kongres indenfor geoscience), fortæller administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen. 

Foto: Claus Starup 

Bella Center A/S havde 1.108.000 besøgende i 2011.  

                                                                       

 I alt afholdt Bella Center og Forum Copenhagen 127 arrangementer i 2011. 

 I alt blev der afholdt 45 messer og udstillinger samt 82 kongresser & 
events/teaterarrangementer – heraf er 17 kongresser internationale. 

 Der var i alt 257 dage med arrangementer i 2011. 

 Bella Center har siden åbningen i 1966 haft knap 27.000.000 besøgende.  

 Forum Copenhagen har været besøgt af knap 5.500.000, siden Bella Center 
overtog driften i 1997.  
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