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Bella Sky Comwell Hotel vinder pris  
 

Bella Sky Comwell blev i sidste uge hædret for den unikke arkitektur. 
Hotellet modtog prisen International Hotel Awards for ’Best Architecture in 
Europe’. Prisen blev overrakt i London til arkitektfirmaet 3XN, som står bag 
byggeriet.  
 

I 2011 blev Bella Sky kåret til Årets Erhvervsbyggeri i Danmark, og nu har 
det skæve hotel på Amager igen vundet en pris for dets unikke arkitektur. I 
sidste uge blev Bella Sky Comwell hædret i London med International Hotel 
Awards i kategorien ’Best Architecture in Europe’. 
 

 

 
 
’Vi er meget stolte af prisen, da vores helt unikke design uden tvivl er et vigtigt 
parameter, som vi naturligvis fokuserer på i forhold til at tiltrække kunder. 
Dette er tilfældet for vore kernekunder inden for konference, kongres og ”for-
retningskvinde/mand” markedet, men også inden for det private marked, som 
er en kundegruppe, vi har stor glæde af at have som gæster.  At kunne præsen-
tere et så specielt og unikt design og indretning, der samtidig både er nationalt 
og internationalt præmieret og anerkendt, gør det langt nemmere at tiltrække 
kunder‘’, og så er det jo bare glædeligt, at vi i lille Danmark endnu en gang lever 
op til vores status i verden, som de der skaber og leverer arkitektur og design 
på et meget højt niveau, ‘ fortæller hoteldirektør Anders Duelund. 
 

www.ihotelawards.com  
www.bellasky.dk  
 
Kontakt: Pressechef Sugasini Sooriyakumaran, Bella Sky Comwell 
sso@bellasky.dk  

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 begiven-
heder 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 med indvielse i foråret 2011. 
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