Ajánlások
a fenntartható rendezvények megvalósulásáért
Kinnarps Jarl Konferenciaközpont
A Kinnarps cégcsoport környezetvédelmi törekvéseit világszerte a folyamatos kutatás és fejlesztés
jellemzi. A fenntartható fejlődés optimális szintjének megközelítése érdekében újabb és újabb
környezetvédelmi célokat tűzünk ki környezeti teljesítményünk javítására.
A fenntarthatóság ügye a Kinnarps House Kft. napi működése és Ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásai során
is kiemelt értéket képvisel. Az egyes rendezvények környezeti hatásának csökkentése érdekében
Konferenciaközpontunk vezető szerepet vállal környezettudatos rendezvények megszervezésében,
egyben kielégítve ezzel a munkahelyükön kívül is környezettudatosan gondolkodó vendégeink igényeit.
Hiszünk abban, hogy törekvéseink nemcsak környezeti teljesítményünk javulását eredményezik majd, de
jó gyakorlatunk átadásával ügyfeleinket, vendégeinket is támogathatjuk egy környezettudatosabb életvitel
kialakításában.
Kérjük, csatlakozzanak Önök is törekvéseinkhez, működjenek velünk együtt a nálunk megrendezett
események környezeti terheinek csökkentésében.

Irányelveink
Kommunikáció, a résztvevők előzetes tájékoztatása, bevonása
Tájékoztassák a résztvevőket a rendezvény előtt (e‐mail formájában vagy a jelentkezés
visszaigazolásakor), majd a helyszínen a számukra kiosztott programfüzetben is a Zöld Konferenciaközpont
környezetvédelmi programjáról! Információs anyagaikhoz csatolják hozzá, vagy építsék bele a
Konferenciaközpont Zöld házirendjének legfontosabb pontjait, mint például a szelektív hulladékgyűjtést,
vagy a helyszín környezettudatos megközelíthetőségi lehetőségeit. Ezen előzetes tájékoztatás
segítségével nemcsak fenntarthatósági törekvéseinkről tájékoztathatjuk a résztvevőket, de lehetővé
tesszük számukra, hogy a jó eredmények elérésében ők is szerepet vállaljanak.
Utazás, a helyszín megközelítése
Konferenciaközpontunk a környezettudatos módon érkező résztvevők létszámával arányosan
kedvezményt nyújt Önöknek a helyszínbérlet árából. Meghívottjaik ösztönzésére az alábbi eljárásokat
ajánljuk figyelmükbe:
1.

Válasszanak olyan szállodát, ahonnan a résztvevők tömegközlekedéssel, vagy akár gyalog is
kényelmesen meg tudják közelíteni a Konferenciaközpontot!

2.

A rendezvény információs anyagában tüntessenek fel egy egyszerűsített térképet, melyen a
rendezvény helyszínéhez közel eső fő tömegközlekedési útvonalakat, járatokat is megjelölik!

3.

Támogassák a kerékpáros megközelítést! Az információs anyagban tájékoztassák a résztvevőket,
hogy a Konferenciaközpontban lehetőségük van biztonságos kerékpártárolásra!
1

4.

Nagyobb létszámú rendezvény esetén szervezzenek külön buszokat!

5.

A rendezvény honlapján informálják a résztvevőket a közösségi közlekedésre alkalmas eszközök
(vonat, busz) menetrendjéről!

6.

Videokonferencia rendszerünk segítségével kiválthatják üzleti utazásaikat, amivel időt és
költségeket takaríthatnak meg, sőt a környezetet is kímélik.

7.

Az egyes rendezvények CO2 terhelésének mérése érdekében, kérjük, a regisztráció során
kérdezzék meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési eszközzel és milyen távolságból érkeztek
az eseményre!

Zöld Konferenciaközpontunk a rendezvények CO2 terhelésének semlegesítését igény szerint megszervezi,
sőt annak költségeiből is részt vállal. A semlegesítéssel kapcsolatban, kérjük, forduljanak hozzánk
bizalommal!

A rendezvény kiadványai, szóróanyagok
Előzzük meg a nagymennyiségű papírfelhasználást és a hulladékképződést!
1.

Javasoljuk, hogy a szakmai és információs anyagok terjesztéséhez (meghívók, programok,
előadások anyagai, stb.) használjanak elektronikus felületeket. Amennyiben papír alapú
kommunikáció szükséges, kérjük, használjanak újrahasznosított papírt a nyomtatáshoz!

2.

Nyomtatáskor és fénymásoláskor mindig használják a papír mindkét oldalát!

3.

Hozzanak létre egy e‐mail címlistát a rendezvénnyel kapcsolatos információk elküldésére!

4.

Hirdessenek elektronikusan és biztosítsanak elektronikus regisztrációt a résztvevők számára!

5.

Minimalizálják a helyszínen kiosztott papír alapú anyagokat! Kérjék meg az előadókat, hogy az
előadásaik anyagát elektronikus úton juttassák el Önökhöz és a résztvevőkhöz!

6.

A névkitűzőket a rendezvény végén gyűjtsék vissza későbbi felhasználás céljából! Helyezzenek el
ezek számára gyűjtődobozokat a regisztráció környékén!

Szelektív hulladékgyűjtés
Kérjük, hívják fel a résztvevők figyelmét, hogy a Zöld Konferenciaközpont egész területén szelektív
hulladékgyűjtés működik. Tájékoztassák a résztvevőket, hogy mik a helyszíni lehetőségek a szelektív
hulladékgyűjtést illetően (az egyes helyiségekben elhelyezett szigetekbe a kihelyezett feliratoknak
megfelelően kell a keletkező hulladékokat elhelyezni)!

Ajándéktárgyak
1.

Mindennapi munkában, életben használható tárgyakat ajándékozzanak, kerüljék a felesleges,
használhatatlan ajándékokat!

2.

Táskák, dossziék ajándékozásánál használjanak környezetbarát anyagból készült termékeket, pl.
vászontáska, újrahasznosított papírdosszié!

3.

Az egyes ajándékokat ne csomagolják be túlzottan!

4.

Biztosítsanak lehetőséget a nem kívánatos ajándéktárgyak felajánlására, pl. doboz elhelyezése a
regisztrációnál!
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Catering
Cateringes partnerünk teljes körű, a fenntarthatósági szempontoknak minden szempontból megfelelő
szolgáltatást nyújt.
Amennyiben saját szolgáltatóikkal biztosítják a rendezvény vendéglátását, a következő szempontok szem
előtt tartását javasoljuk:
1. Cateringes partnerüktől hagyományos, elmosható evőeszközök használatát kérjék, kerüljék az
eldobható evőeszközök alkalmazását!
2. Az ebéd lehetőség szerint büfé rendszerben kerüljön felszolgálásra!
3. A hulladékképződés visszaszorítása érdekében nagy kiszerelésű ásványvizet, üdítőt, tejszínt vagy
tejet és kristálycukrot, valamint hagyományos kiskanalat használjanak.
4. Biztosítsanak lehetőséget fair trade kávészünetre!
5. Kérjék partnerüket, hogy az ételekhez használt alapanyagok (zöldség, gyümölcs, hús, hal, stb.)
idényjellegűek és helyi gazdaságból, termelőtől valók legyenek; a sütemények, péksütemények
helyi beszállítóktól származzanak!
6. Kérjenek olyan szalvétát, mely gyorsan lebomló anyagból készül, gyártása során kiemelt figyelmet
fordítanak a környezet megóvására!
7. Bizonyosodjanak meg arról, hogy a rendezvény helyszínén az étkezések során keletkezett
hulladékot szelektíven gyűjtik és szállítják el!

Karbon semlegesítés, ellentételezés
Zöld Konferenciaközpontunk a rendezvények CO2 terhelésének semlegesítését igény szerint megszervezi,
sőt annak költségeiből is részt vállal. A semlegesítéssel kapcsolatban kérjük, forduljanak hozzánk
bizalommal!
Végezetül bíztatni szeretnénk Önöket, hogy fogadják meg az általunk megfogalmazott irányelveket és
kérjék szakmai és kedvezményekre jogosító Zöld támogatásunkat!

Budapest, 2015. március 1.
Miseta Georgina
T: +36 1 236 4011
E: georgina.miseta@kinnarps.hu
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