
Vi tycker att en bra mötesplats ska vara redo för framtiden, den ska 
leda oss dit. Hos oss får du tillgång till Europas största  integrerade 
mötesplats i världens mest hållbara stad. Genom att arrangera ditt 
möte hos oss kan du känna dig trygg i att mötesplatsen uppfyller 
högt ställda internationella hållbarhetskrav. Du tar del av först-
klassiga upplevelser i en trygg miljö där vi tar ansvar för påverkan 
på miljö och samhälle.

Sedan många år arbetar vi för att utveckla vår mötesplats i en  hållbar 
riktning. Vi är certifierade enligt ISO 20121 som är en internationellt 
högt rankad hållbarhetsstandard för evenemang.

HÅLLBARA MÖTEN SOM MÖTER DINA ÖNSKEMÅL:

• Mötesplatsens el kommer till 100 procent från vindkraft.

• Vårt avfall återvinns till cirka 95 procent. Delar av vårt matavfall 
omvandlas till biogas och driver spisarna i våra restaurangkök.

• Restauranger med ledorden ekologiskt, närodlat och rättvist, 
som exempel serveras enbart rättvisemärkt kaffe och ekologisk 
mjölk. Möjlighet att ytterligare anpassa menyn för den som vill 
utesluta kött. 

• Alltid vegetariska alternativ. 

• Vi har 100 000 bin på taket som ger oss honung till frukosten. 
Och en egen kryddodling.

• Vi skänker mat till Göteborgs Räddningsmissions verksamheter.

• Genom samlastning minskar vi godstransporterna till och från 
vår anläggning. För de kunder som vill ta ett aktivt ansvar 
erbjuder vi alltid klimatkompenserade transportalternativ.

• Vill du hyra montermaterial – och spara in på dina egna 
 transporter – så har vi det mesta du kan behöva på plats.  
Allt från matta, möbler och växter. Här kan du läsa mer om vårt 
utbud: monterservice.com

• Göteborg är en hållbar destination och ligger sedan fyra år etta i 
ICCA Global Destination Sustainability Index. 

• Om du vill miljödiplomera ditt event eller arrangemang  
hos oss kan vi hjälpa dig med detta. Diplomeringen sker via 
Svensk Miljöbas metod. Läs mer om miljödiplomeringen på 
 svenskmiljobas.se/eventdiplomering.html

FÖRMODLIGEN VÄRLDENS
MEST HÅLLBARA MÖTESPLATS

HUNDRA PROCENT av kaffet 
som vi  serverar på vår mötes
plats är  rättvisemärkt.

55 000 KRONOR skänktes under julklappsinsamlingen till 
Räddningsmissionen. Summan gick bland annat till stöd
samtal för barn, gosedjur till ensam kommande flykting  barn 
och grötfrukostar på Räddnings missionens café för hemlösa.

ISO 20121
ISO 20121 heter den internationella håll
barhetsstandard som vi är certifierade 
enligt. Certifieringen är framtagen för 
att skapa hållbara  evenemang och 
användes första gången under 
OS i London 2012.

100 %

3 500 julklappar 
samlades in under Gothia Towers årliga 
julklapps insamling. Alla julklappar 
 delades ut av Räddnings missionen till 
behövande barn och unga.

55000


