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Beregningsgrundlag
0-1.999 m2 4 m2 pr. gæst

2.000-4.999 m2 8 m2 pr. gæst

5.000-9.999 m2 10 m2 pr. gæst

+10.000 m2 20 m2 pr. gæst

MCH Messecenter Herning
34.525 m2 / 2.600 personer ad gangen 

Antallet af tilladte personer i den enkelte kategori, vil altid starte 
med det antal personer der maksimalt tillades i kategorien før.

Vi skaber unikke oplevel- 
ser, hvor mennesker  
trygt kan mødes 
I mere end 65 år har vi haft fokus på 
at skabe rammerne for den unikke 
oplevelse og for mødet mellem 
mennesker,  uanset om motivet for 
besøget i MCH er fagligt, forretning, 
fritid og/eller fornøjelse. 
Værtskabet er vores passion  
– også i denne særlige situation. 
TrygtMCH®, med vores tre grund-
ele menter Antal, Afstand  
& Hygiejne, betyder, at du  
kan besøge MCH i trygge og sikre 
rammer.
Med 110.000 m2 fordelt over  
15 messehaller kan vi sikre den 
nødven dige plads og med  
ansvarlige valg og tiltag efterleve 
myndigheder nes retningslinjer og 
anbefalinger, så du oplever  
TrygtMCH® til de kommende messer. 
Med TrygtMCH® er et besøg i MCH 
fortsat enkelt, trygt og ansvarligt fra 
ankomst til afgang. 
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Kilde: Retningslinjer fra Erhvervsministeriet og Sundhedsstyrelsen

Før messen
Gæsterne registrerer sig og 
modtager entrébillet med 
praktisk information:
•  Ankomsttidspunkt 

(gæsterne fordeles jævnt)
• Parkeringsområde
• Indgang
• Oversigt over messen
• Information om besøget

Parkering
•  Ankomst på anvist 

parkeringsområde 
med egen farve 
(gæsterne fordeles jævnt)

•  Skiltning til rette indgang 
(se pile på kort)

Indgang
•  Dedikeret indgang
•  Scanning af entrébillet 

ved indgangen sikrer 
det rette antal personer  
i hallerne

•  Information med råd 
om afstand og hygiejne

Messen
•  Opbygges fra messe til messe tilpasset de gældende anbefalinger 
•  Stort areal sikrer afstand med bl.a. brede gange
• Markeringer og skilte sikrer afstand
• Hygiejnestationer og ekstra rengøring   
• Alle spisesteder følger HORESTAs SAFE TO VISIT-program
• Påmindelser om afstand og hygiejne
•  Tryghedskontrakt med udstillere sikrer antal, afstand og hygiejne
•  TrygtMCH-guider på messeområdet

Afrejse
•  Skilte og farver  

guider til:
 -  Rette udgang fra 

messen
 -  Rette  

parkeringsområde 

MCH Messecenter Herning
- den professionelle markedsplads og det personlige mødested for fagfolk


