
HÅLLBARA MÖTEN 
PÅ MÜNCHENBRYGGERIET
Grattis! Genom att välja Münchenbryggeriet som är en Svanenmärkt anläggning så har ni redan tagit det första 

steget till ett mer hållbart möte! För mer information om vårt hållbarhetsarbete se vår Hållbarhetspolicy

INBJUDAN
Ert hållbarhetsarbete börjar redan  

i inbjudan! Lyft fram kollektiva  
resvägar och tänk på att använda 

inkluderande bild- och ordval. Satsa 
gärna på en digital inbjudan,  

vi hjälper er gärna! 

TILLGÄNGLIGHET
Här ska alla få samma upplevelse, 
oberoende av funktionsvariation. 

Hänvisa i anmälan vid tillgänglighets-
frågor. Kanske behövs det en hör-

slinga eller ett tröskelskydd?  
För vägledning, kolla in vår checklista 

för tillgängliga möten. 

TRANSPORT
 Resor och transporter är en stor 
utsläppsfaktor. Skippa bilen och  

uppmuntra till samåkning och resa 
kollektivt. Om flyg inte går att  

undvika, klimatkompensera! För att 
minimera transporterna, låt oss  

samordna leverenser och logistik. 

NAMNBRICKOR
 Våra namnbrickor har inga plast- 

fickor och våra nyckelband är gjorda 
av PET-flaskor. Vi skräddarsyr  

designen efter era önskemål. Själv-
klart återanvänder vi nyckelbanden 

och sorterar namnbrickorna! 

DIGITALA LÖSNINGAR
 Använd dig av den digitala tekniken 

och minska miljöpåverkan. Skippa 
det tryckta materialet och använd 

vår skräddarsydda eventapp istället. 

”GIVE AWAYS”
 Tänk igenom val av gåvor, priser och 

goodie bags. Går det att ge något 
som kommunicerar ert hållbarhets- 
arbete? Trädplantering, klimatkom-

pensation eller varför inte en gåva till 
en välgörenhetsorganisation? 

BRANDING
 Genomtänkt branding gör stor  

skillnad för både intryck och miljön. 
Tänk på att använda miljömärkta 
material och se till att eventuellt 

avfall sorteras rätt. Välj material och 
budskap som kan återanvändas, tex 

flaggor. Eller skippa vepan  
och projicera ert budskap. 

SORTERING
 Gör det lätt att sortera rätt. 

Lokalerna är redan utrustade med 
tydligt skyltade sorterings-

behållare. För extra tydlighet, lägg 
gärna till extra sorteringskärl och 
skyltar med färger och symboler. 

MAT & DRYCK
 En lyckad konferens börjar vid  

kaffepausen. Den mat och dryck vi 
serverar är i hög utsträckning eko-
logisk och närodlad. För ett mer 

hållbart alternativ, välj en vegetarisk 
meny. Vår egna ekologiska öl bryggs 
i vårt microbryggeri. Mer lokalprodu-
cerat än så kan det knappast bli. Välj 
till en ölprovning så har du en riktigt 

hållbar och rolig aktivitet.

MATSVINN
 ”No shows” är den absolut största 

boven när det gäller matsvinn. Vi har 
anpassat vår servering för att mini-
mera vårt matsvinn, men vi behöver 
även din hjälp! Tänk på att ange rätt 

antal deltagare och se till att av- 
bokningarna kommer in i tid.

 Mer information om våra tjänster och hållbara 
lösningar, besök www.munchenbryggeriet.se
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https://indd.adobe.com/view/e4a57866-2753-41a5-ba76-cba0349eab07
http://munchenbryggeriet.se/wp-content/uploads/2017/08/Checklista-för-tillgänglighet.pdf
http://www.munchenbryggeriet.se

