
  

Bella Center A/S 
Bella Center er Skandinaviens største messe- og kongrescenter, der årligt huser arrangementer af 
enhver 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 
materialebibliotek), 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 - Nordens største hotelbyggeri, som blev indviet i foråret 2011. 
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Der sælges på Både i Bella 
 
Over to weekender har Bella Center haft hallerne fyldt med alverdens 
både og udstyr. Udstillingen, Både i Bella 2012, har, udover at være 
velbesøgt, også haft godt gang i salget.  
 
Det er 26. gang, at der er bådudstilling i Bella Center. Og udstillingen, Både i 
Bella 2012, har været en god salgsplatform for udstillerne.  
 
En af de udstillere, som er godt tilfredse med deres deltagelse på Både i 
Bella, er Risbjerg A/S fra Silkeborg; ’’Vi var spændte på, hvad vi kunne 
forvente i år, men det er gået over al forventning. Der er en positiv 
stemning, og folk taler ikke pris på samme måde som tidligere. Vi har haft 
seriøse kunder, indgået flere handler og haft mange interesserede forbi, ‘’ 
fortæller ejer Ole Risbjerg. 
 
En anden tilfreds udstiller er X-Yacht fra Haderslev, som har eksisteret siden 
1979; ’’Vi er optimister og har også fået solgt her på udstillingen. Desuden 
er vi her for at pleje og holde kontakten ved lige med vores kunder, ‘’ 
fortæller Birger Hansen. X-yacht har udstillet i Bella Center siden 1979.  
 
Også Baadhuset fra Beder ved Århus har haft godt salg; ’’ Vi har ikke været i 
tvivl om, at vi ville deltage på Både i Bella 2012. Og det har vist sig at være 
en rigtig beslutning. Vi har afsluttet handler direkte fra Bella Center, og alle 
solgte både fra vores stand har været til førstegangskøbere. Det tegner lyst 
for fremtiden, ‘’ fortæller Daniel Bak fra Baadhuset. 
 
Både i Bella 2012 havde 31.074 besøgende. 
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