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DGI Byens kommercielle direktør siger tak for denne gang 
 
Kevin Helsinghof stopper som kommerciel direktør for DGI Byen – en stilling, han har besat siden 2018. De 
seneste år har været de økonomisk og vækstmæssige største i DGI Byens historie, og DGI Byens direktør 
Michael Stensbøl tilskriver Kevin Helsinghof en stor rolle i denne udvikling. Kevin Helsinghof forlader et DGI 
Byen i storform, og starter selv i en ny rolle som kommercielt ansvarlig hos Bellagroup. 
 
Kevin Helsinghof stopper som kommerciel direktør i DGI Byen – en stilling, han har besat siden 2018. Han 
starter i stedet i nyt job som kommerciel ansvarlig hos Bellagroup, som bl.a. ejer og driver Bella Center og 
en række hoteller. Kevin Helsinghof bliver således kommerciel direktør for Bella Center og Bella Arena. 
 
Kevin Helsinghof forlader et DGI Byen, som gennem de seneste år har oplevet en stor vækst og god 
økonomisk udvikling:  
 
”DGI Byen er gennem de seneste år kommet til at spille en større og større rolle som et centrum for sport, 
bevægelse, underholdning, konferencer og messer midt i Københavns centrum. Herudover har Kevin spillet 
en central rolle i at styre DGI Byen igennem en udfordrende og uforudsigelig periode under COVID-19, hvor 
vi gennem et samarbejde med Sundhedsstyrelsen satte vores rammer i spil for test- og vaccinecenter af 
flere omgange,” fortæller Michael Stensbøl, der er administrerende direktør i DGI Byen, og fortsætter:  
 
”DGI Byen er i dag i storform, og det er en udvikling, som Kevin, sammen med sit team, har været en stor 
del af. Så det vil vi gerne sige ham en stor tak for og vi ønsker ham held og lykke i hans nye job,” fortæller 
Michael Stensbøl, der er administrerende direktør i DGI Byen.  
 
Samarbejdspartnere og konkurrenter 
Bellagroup og DGI Byen er både samarbejdspartnere og konkurrenter, og her håber man, at det gode 
samarbejde styrkes med ansættelsen af Kevin Helsinghof, bliver kommerciel direktør for Bella Center og 
Bella Arena på venue-delen af Bellagroup. 
 
”Vi er meget imponerede over den gode udvikling DGI Byen har været igennem, og vi glæder os meget til at 
tage imod Kevin Helsinghof i Bellagroup. Vi og DGI Byen har en fælles ambition om at gøre København 
endnu stærkere og det bliver der gode muligheder for at styrke nu” siger Christian Folden Lund, der er CEO 
hos Bellagroup. 
 
Kevin Helsinghof kom til DGI Byen som CCO i 2018 fra et job som Global Sales Director hos DFDS. Han har 
sin sidste dag i DGI Byen 29. marts og starter hos Bellagroup 4. april. 
 
Om DGI Byen  
DGI Byen tager årligt imod over en million københavnere og turister. Placeret i det absolutte centrum af Kø- 
benhavn, klos op ad Hovedbanegården, består DGI Byen bl.a. af Øksnehallen, Vandkulturhuset, CPH Hotel 
og de femstjernede konferencefaciliteter, CPH Conference. www.dgibyen.dk .  
 
For yderligere information 
Michael Stensbøl, administrerende direktør, DGI Byen, Mobil: 60 38 31 90 
E-mail: mis@dgibyen.dk   
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