
KommunikationMålgruppe

Gæsterne til eventet er hovedsageligt
klubbernes koncentrerede fanbaser. Alders-
gruppen ligger omkring 20-60 år, er
geografisk bestemt af de enkelte klubber og 
fordelt ca. ligeligt på køn. Publikum er altså 
hardcore håndboldfans.
Da turneringerne strækker sig over hele
weekenden, må det antages, at mange
gæster samt spillere overnatter i byen.
og dermed har behov for overnatnings og 
spisemuligheder.

Besøgende og publikum bruger gerne
byen henover formiddag/middag og igen ef-
ter kampene om aftenen, hvor de især besø-
ger restauranter og søger aktiviteter.

Aktiviteter kunne eventuelt være håndbold- 
eller sportsinspirerede.

Både tilskuere og deltagere er aktive på
sociale medier og kan nåes derigennem.

Santander Final4 • 18. - 19. februar 2023
Jyske Bank Boxen

Intense dueller på halgulvet og aktiviteter for fans i alle aldre er i ven-
te, når den næste pokalvinder på herresiden i håndbold skal findes. 
Det er fjerde gang, at der dystes om den prestigefyldte pokal i Jyske 
Bank Boxen, der plejer at syde af pokalstemning. 

Finalestævnet indledes med semifinaler lørdag, hvor de to pokalfi-
nalister skal findes, mens søndagen er den helt store finaledag med 
dertilhørende finaleshow og medaljeceremoni. 

De fire deltagerklubber til Santander Final4 i Jyske Bank Boxen er nu 
fundet, og derfor kan fans af GOG, Bjerringbro-Silkeborg,  
Ribe-Esbjerg HH og Skjern Håndbold nu se frem til at følge deres 
favorithold, når årets største håndboldfest løber af stablen i Herning  
18.-19. februar.

• Åbningstider på messen: 
Lørdag 18. feb.: Kl. 11.30 - 17.30 
Søndag 19. feb.: Kl. 11.30 - 17.30 

• I ankomstbygningen er der en 
Fanzone med aktiviteter og  
streetfood-område 

• Absolute Final4 Afterparty i MCH 
Herning Kongrescenter kl. 21.00 
- 00.30. 

• Se mere her www.mch.dk
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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


