
CONFERENCE
EN MER HÅLLBAR KONFERENS

CLARION HOTEL® ARLANDA AIRPORT



CLARION HOTEL® ARLANDA AIRPORT

EN MER 

02 

EN KLIMATSMART MENY, 3-RÄTTERS MIDDAG 

Till middag serveras en klimatsmart 3-rätters middag. Vad menas med 
klimatsmart? Vi lagar mat med den minsta miljöpåverkan som möjligt. 
Det är mycket mat från växtriket, mindre kött/fisk och det vi har är 
ekologiskt eller svenskt. Vi serverar bara MSC/ASC-märkt fisk. 

Välj till ett dryckespaketet består av svenska viner alt ekologiska viner. 
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NYTTIGARE FIKA OCH LUNCH

Förmiddagsfika: Smörgås på ekologiskt grönsaksbröd, keso, 
grönsaks smoothie, bärsmoothie, torkad frukt, kvarg med bär, ägg, 
fruktfat, kaffe och te.

Konferenslunch: Vår lunch är en vällagad varmrätt med säsongens 
smaker och där råvarorna är utvalda för att ha en lägre miljöpåverkan 
än en standard lunch. 

Eftermiddagsfika: Fruktfat, chiapudding, grönsaksröra, crutideér,
fröknäcke, rawfood bit, juice, nöt och fröblandning, kaffe och te.

Allt palmoljefritt!

När ni vill mötas för en mer hållbar konferens. När era deltagare ska förstå att det är viktigt att ni träffas just 
precis här, men att ni vill göra det på ett bättre sätt, för en bättre värld. Vi mår bra av att göra gott och det gör 
ni verkligen när ni väljer en mer hållbar konferens. Eat, meet and give back. 

Allt vi gör, serverar och levererar gör vi för att uppnå de globala målen men vi 
behöver er hjälp för att nå ända fram. Tryggt och bra att veta är att vi är ISO 14001 Certifierade, det är alla 
hotell inom Nordic Choice Hotels.  

SÅ HÄR FUNKAR DET
1. Vi har inkluderat 5 HÅLLBARA ACTIONS som ingår i paketet. Priser får ni vid förfrågan.
 
2. Ni kan lägga till mer och fler actions/aktiviteter om ni vill från sidan: ADD ON

3. Vi sätter ihop en presentation om vad ni valt och vilken skillnad ni har gjort så att 
ni kan berätta och visa för era deltagare (och alla andra...) 
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VI KLIMATREDUCERAR ER FLYGRESA 

FLYGER NI HIT OCH/ELLER HEM? 
Vi klimatreducerar vårt/Clarion Arlandas koldioxidutsläpp från tjänste-
resor på vi vill reducera ert utsläpp med, när ni reser till oss. 

VART GÅR PENGARNA? 
75% av bidraget går till inköp av bioflygbränsle och 
resterande 25% används till lokal produktion med lokal råvaror.

MEN VARFÖR KLIMATREDUCERA? 
Klimatreduktionen gör flyget grönare och genom att bidra till den 
ökade efterfrågan av bioflygbränsle + bidrag till forskning och 
utveckling, snabbar vi på omställningen så att vi i framtiden kan flyga 
fossilfritt utan att behöva betala extra för det. 

VI BIDRAR MED:
0-100 personer: 5000 kr
100-200 personer: 8000 kr
200-900 personer: 12.000 kr

 
Vill ni bidra själva löser vi med att räkna ut ert utsläpp och 
skickar faktura från Fly Green Fund. 

VI SKÄNKER PENGAR TILL UNICEF NÄR NI 
AVSTÅR STÄDNING

Idén är enkel men kraftfull. Avstå från rumsstädningen en natt så 
skänker vi pengar till UNICEF. Alla deltagare som övernattar är med 
och 
bidrar? Starta er konferens med att berätta för alla, vi lovar att 
stoltheten ökar oerhört. 

Projektet Sweet Dreams hjälper barn i Kambodja som är eller har varit 
utsatta för människohandel. Genom projektet får barnen en säng att 
sova i, ett 
omhändertagande och möjlighet att gå i skolan.

TACK!
Den 1 juni 2019 hade hela 12 miljoner NOK samlats in och donerats till 
UNICEF genom projektet Sweet Dreams Stay! 12 miljoner NOK = hela 
300 000 trygga nätter på UNICEF:s skyddscenter för utsatta barn i 
Kambodja.

OM NI 
STANNAR 
2 NÄTTER!
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VATTE
NFLASKA ELLER
CLARION ARLANDAS HONUNG

VILL NI GÖRA MER? VÄLJ TILL HÅLLBAR 
ACTION ELLER AKTIVITET
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VI SERVERAR BARA KRANVATTEN UNDER 
HELA KONFERENSEN 

Vi har tillgång till rent vatten dygnet runt direkt i kranen. 
Att välja enbart kranvatten på konferensen/eventet är att göra 
miljön en stor tjänst eftersom kranvattnet alltid är lokalproducerat 
och distribueras i ledningar vilket är väldigt energisnålt.

BRANDAD FLASKA 
Vi tar fram en MILJÖVÄNLIG VATTENFLASKA som ni 
kan ge deltagarna istället för att ta nya glas eller köpa  
flaskvatten. Valfritt med tryck. 

PLOGGING 
Bli miljöhjältar! Vi joggar/går Halmsjörundan antingen 4 eller 6,5 
km och PLOCKAR SKRÄP samtidigt. Hjältediplom utlovas och 
gärna inlägg i våra sociala medier. 

100 % DIGITAL 
Våga testa en PAPPERSFRI KONFERENS.
Ofta skrivs det ut mycket av papper till konferenser. 
Samtidigt har de allra flesta en arbetsdator eller surfplatta som 
kan fungera minst lika bra. Testa ett helt digitalt möte!

WE CARE, YOU CARE!
Vill ni veta vad vi gör för att skapa en bättre värld? 
Lyssna till en: WE CARE FÖRELÄSNING Allt från att minska vår 
miljöpåverkan till att hjälpa människor utanför vårt hotell. 
Vi berättar gärna för att sprida och inspirera. #wecare
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VATTENFLASKA ELLER
CLARION ARLANDAS HONUNG
TRANSPORTER
Uppmana deltagarna att resa så hållbart som möjligt. 
Visste du att Arlanda har Sveriges fjärde största tågstation? Flyger 
deltagarna hit kan ni uppmuntra till klimatkompensation/
klimatreducering. 
 
JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 
Hållbara konferenser/event handlar om att inkludera alla 
deltagare. Fundera på vilka som syns och hörs under mötet?
Representerar ni mångfald? Vilka bilder finns med i inbjudan? 

GARANTERA GOD TILLGÄNLIGHET FÖR ALLA 
Ställ frågan om det finns någon funktionsvariation i inbjudan. Det kan 
handla om nedsatt hörsel, syn, rörelseförmåga eller annan 
funktionsvariaton.

HÅLLBARA GIWE AWAYS
Om ni ska ge deltagarna en give away, överväg att ge en sak med 
eftertanke och som är hållbart producerad. Alt en miljövänlig 
vattenflaska? 

EN BÄTTRE PRESENT
Byt ut blommor till ett ”Sweet Dreams Armband” som hjälper kvinnor i 
fattigdom till ett avlönat arbete. 

BERÄTTA OM ERT HÅLLBARHETSARBETE
Passa på att berätta och visa vad ni som företag gör 
eller ska göra för att vara ett hållbart företag. Börja redan i inbjudan! 
Finns inget som gör deltagarna mer stolta än att veta att ni gör 
skillnad. 

KONTAKTA OSS 
conference.cl.arlanda@choice.se eller 08-444 18 10 


