
KommunikationMålgruppe

Målgruppen spænder bredt, og messen gæ-
stes af både børnefamilier og par uden børn.
Mange elsker charterrejser, men der kommer 
også mange som enten er erfarne eller helt 
nye campister. Herudover deltager et stort an-
tal golfentusiaster ved Ferie for Alle, der anses 
som Danmarks førende golfmesse.

Størstedelen af gæsterne er i alderen
45+ og kommer fra Midt-, Vest- og
Østjylland.

Publikum til Ferie for Alle holder af en god 
handel. Drag fordel heraf og stå klar med 
gode tilbud på f.eks. frokost eller overnatning. 

Brug hashtagget #ferieforalle i din markeds-
føring.

Læs mere om Ferie for Alle 2023 på
www.ferieforalle.dk

Ferie for Alle • 24. - 26. februar 2023
MCH Messecenter Herning

Ferie for Alle er Skandinaviens største feriemesse og i 2023 fejrer 
messen sit 25-års jubilæum. De besøgende finder inspiration til deres 
kommende ferier, og de mange udstillere tilbyder i år en bred vifte af 
spændende feriedestinationer, tilbehør og udstyr inden for messens i 
alt fem temaområder: Udland, Danmark, Outdoor, Camping og Golf. 

Camping
Ni haller og 31.000 kvadratmeter fyldt med camping kan ikke nås 
på én dag. Derfor benytter mange muligheden, for at tage et week-
endophold på den store vintercampingplads bag MCH Messecenter 
Herning – blot få minutters gang fra campinghallerne. På den måde 
har de god tid, til både at nyde messen og det hyggelige samvær 
med medcampisterne. 

• Åbent for gæster: 
Fredag kl. 9.00 - 17.00 
Lørdag kl. 9.00 - 17.00 
Søndag kl. 10.00 - 17.00

• Billetsalg online og i døren 
(Børn under 5 år gratis)

• Gratis parkering ved MCH  
Messecenter Herning

• 60.000 m2 fyldt med oplevelser 
og aktiviteter for alle aldre

• Danmarks største campingmes-
se og Danmarks førende golf-
messe

Oplevelsesappen VisitHerning Explore guider områdets 
gæster til udvalgte natur-, historie- og kunstoplevelser og 
gode tilbud, når de vil udforske Herning og Ikast-Brande. 
Læs mere her

Hjælp jeres gæster til flere oplevelser


