HÅLLBARHET PÅ
STOCKHOLMSMÄSSAN

MAT & DRYCK

Ett besök i våra KRAV-märkta
restauranger ska smaka och göra gott.
Vad du än är sugen på har vi menyer
för både dina smaklökar och planetens
bästa. Här serveras inga fula fiskar som
är rödlistade i WWF:s fiskeguide och
vårt matavfall förvandlas till klimatsmart
energi som lystrar till namnet biogas.

Hållbarhet är att ta hänsyn både till nuvarande och framtida
generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i vår
dagliga verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre
fokusområden: Sustainable Community, Sustainable Environment
och Sustainable Innovation. Här ser du några exempel på
hur vi omsätter det i praktiken. Läs mer under Hållbarhet på
stockholmsmassan.se.

Sustainable
Community

Sustainable
Innovation

ENERGI & VENTILATION

Vi gör allt vi kan för att sänka vår
energiförbrukning. Värme och kyla
levereras av våra effektiva värmepumpar
och våra hallar går att dela så att inget
värms upp eller ventileras i onödan. All vår
el är miljömärkt och kommer från förnybara
källor. Att minska vårt klimatavtryck får vi
själva energi av.

Sustainable
Environment

CERTIFIERINGAR

Är det något vi är extra
stolta över så är det vår
certifiering för ISO 20121
– hållbara evenemang. För
att driva på en mer hållbar
mötesindustri samarbetar
vi med leverantör med flera
certifikat och märkningar.
Till exempel kan du bo
Svanenmärkt på vårt eget
hotell alldeles intill.

BIOLOGISK MÅNGFALD

Biologisk mångfald är en
förutsättning för allt liv på jorden.
Vi främjar den genom en egen
park där gräsmattor får växa vilt
och locka till sig pollinerande
insekter som bin, humlor och
fjärilar, vilka är livsviktiga för
världens livsmedelsgrödor och för
ekosystemen. Let it bee fler bin!

TRANSPORTER

Alla vägar bär till Stockholmsmässan kan
man säga. Du kommer hit enkelt, snabbt
och smidigt med kollektivtrafiken och vi
har cykelparkering för dig som föredrar
att komma hit med muskelenergi. På tal
om energi så drivs vår interna logistik
till största möjliga del av eldrivna
fordon. För allt annat kör vi på 100%
miljödrivmedel.

RENT VATTEN

Vatten är inte bara den
bästa törstsläckaren, det
är också helt nödvändigt
för vår existens. Så pass
viktig att det är en mänsklig
rättighet. För att spara på
vårt värdefulla vatten har
vi snålspolande kranar och
toaletter. Hurra för vattnet!

TRYGGHET OCH VÄLMÅENDE

Eftersom medarbetarna är vår viktigaste
tillgång arbetar vi medvetet med en hållbar
personalstrategi. Vi ska vara inkluderande
och välkomnande för såväl anställda som
besökare. Vi tar säkerhet på stort allvar och
erbjuder därför en god och säker arbetsmiljö
för både utställare, monterbyggare och
medarbetare. Här ska du känna dig trygg och
välkommen oavsett vem du är.

ÅTERVINNING

Vi tror på att ge saker en
andra, tredje och fjärde
chans. Därför återanvänds
så mycket som möjligt av
möbler och material. Hos
oss återbrukas, materialeller energiåtervinns hela
98% av avfallet. Att tänka i
cirklar är framtiden.

