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GMIC – nu formar vi framtiden!
Bidra med dina tankar!
Under året har GMIC undersökt medlemsnyttan
och fokuserar just nu på att forma framtiden
utifrån medlemmarnas önskemål. Ni medlemmar
är varmt välkomna att delta på ett strategimöte
där vi gemensamt går igenom vad och hur GMIC
ska göra för att uppfylla föreningens vision.

När? – 23/10 kl. 11-12
Var? – SF Bio, Greta Garbos väg 11-13, Solna

Webinar: ”Matavfall – mer än bara avfall”
Är det riktigt klokt att slänga 40 % av all mat vi producerar!?
Matsvinn är en av mötesbranschens större utmaningar, vi pratar
om hur vi kan hantera det uppströms och om hur vi smartast
kan ta hand om det som ändå blir kvar! Jan Rapp är överläkare
på Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus och mångfaldigt pris
för sitt arbete med att animera landstinget att se till att matavfall
rötas till biogas. Vi får höra Jan Rapp prata om biogas och vi får
även höra hur verksamheter har arbetat praktiskt med
matavfallet.

Anmälan: http://goo.gl/keKGP4
När? 4/11 kl. 10-11
Var? Online = Varsomhelst!

Webinar: ”What’s up in other parts of the world?”
In Sweden we have a tendency to think that we are ahead of the rest when it comes to
sustainability. In this webinar you will meet sustainability people from Macau and US and get their
insights and perspective on sustainability in the global hospitality and meetings arena.

Join us and listen to:
Jenifer Willig, Co-Founder WHOLE WORLD. Water talks about Water. Today over
1 billion people don’t have access to clean and safe water. WHOLE WORLD
Water is a Campaign designed to unite the Hospitality and Tourism Industry on
a non-competitive platform to eradicate this issue.

Gene Capuano, Vice President of Convention & Exhibition Operations the
Venetian Macao & the Conrad Macao talks about Sands China Ltd., the leading
developer, owner and operator of multi-use integrated resorts and casinos in
Macao. To counter-effect the environment impacts of the size of their
corporation Sands implemented the Sands ECO360° global sustainability
programme.

Anmälan: http://goo.gl/O7Q2KI
När? – 10/12 kl. 14-15
Var? – Online = Varsomhelst!
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”Mötesplats idrott och destination”
- Ett Miljömärkt Event i Linköping!
GMIC vill passa på att uppmärksamma ett Miljömärkt Event. Den
28-29 oktober 2014 arrangeras för andra året i rad eventet
”Mötesplats Idrott och destination” i Sverige. Mötet äger rum på
Konsert & Kongress i Linköping där Arenabolaget utifrån sitt
miljöarbete fått eventet godkänt som ett Miljömärkt Event.
För att bli godkänt som ett Miljömärkt Event måste ett antal kriterier uppfyllas. Kriterierna innebär
att eventen ska minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen. Arenabolaget har
uppfyllt samtliga kriterier och arbetar ständigt utifrån dessa förutsättningar i sitt dagliga
miljöarbete. Andra event som tidigare har fått märkningen är bland annat Vasaloppet,
Malmöfestivalen och mötet Gröna Ideér i Helsingborg.

- Vi på Arenabolaget är väldigt stolta över att kunna presentera vårt första miljömärkta event. Det
är ytterligare ett kvitto på att det hållbara miljöarbete som vi dagligen utför håller en utmärkande
nivå, säger Joakim Ritzén, försäljningschef på Arenabolaget.
Mötesplats Idrott och destination är en ny mötesplats för svensk idrott och destinationer, som
arbetar med att gemensamt samlas kring internationella idrottsevenemang. Arrangör är Centrum
för Idrottsevenemang, detta år arrangeras mötet i samarbete med Arenabolaget, Linköpings
kommun och East Sweden Convention Bureau.

- Vi kommer fortsatt att arbeta lika enhetligt med vårt miljöarbete inom Arenabolaget. Vi kommer
självklart även att jobba för att få fler event miljömärkta för att hela tiden säkerställa att vi lever
upp till våra miljömål inom hela vår verksamhet, säger Joakim Ritzén.

Det var allt för denna gång!
Med hållbara hälsningar//

Patrik Dyrendahl
President
GMIC Sweden

Simon Strandvik
GMIC Sweden

Välkommen att botanisera bland många av konferensens höjdpunkter i vår YouTubekanal:
http://bit.ly/1ngYmaJ

