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Lansering av webbutbildning  

GMIC Sweden stöttar en hållbar utveckling i mötes- och evenemangsindustrin och vi gör det bland 

annat genom utbildning. Under 2014 har vi tillsammans med Det Naturliga Steget skapat en 

webbutbildning som ni medlemmar dels kan använda för att introducera medarbetare i 

hållbarhetsarbetet och dels själva få mer kunskap om hållbarhet. Lanseringen kommer att ske under 

första kvartalet 2015. Mer info kommer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar 10/12: ”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!  

 

 

 

http://goo.gl/O7Q2KI
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What’s next? - Malmö 16 dec  
Välkommen till en förmiddag som förbereder dig för 

framtiden! 2014 går mot sitt slut och det är dags att börja 

blicka framåt och vara ett steg före vid planeringen av 

framtidens event! Vad vill besökarna uppleva år 2015 och 

framåt, vad gör ett event intressant för framtida 

partners och hur ser framtidens evenemangssäkerhet ut?  

 

Vi har bjudit in tre föredragshållare för att ta reda på 

trenderna inom dessa område. Läs mer och anmäl dig här: 

info & anmälan  

 

 

Swedish Welcome utvecklar hotellkategori 

Swedish Welcome har snart bedömningskriterier för boende- 

kategorin hotell klara, vilket sedan länge har efterfrågats av såväl 

gäster som verksamheter och regioner. Lansering planeras innan 

sommarsäsongen 2015.  

 

Rob Cullen, Senior Advisor och ansvarig för utvecklingen av metoden, 

berättar att det här är en efterlängtad utveckling som betyder att 

Swedish Welcome kommer att kunna inkludera ännu fler turism- 

verksamheter i att bli bättre för sina gäster och planeten, samtidigt 

som fler gäster kan hitta ett boende som uppfyller deras 

förväntningar.  Läs mer om Swedish Welomce här. 
Text och bild från Swedish Welcomes nyhetsbrev november 2014 
 

 

Vad innebär ”Fairtrade city”?  
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som 

engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. 

Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till 

kriterier som rör rättvis handels-krav i 

offentlig upphandling, ett aktivt informationsarbete 

samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik, på 

serveringsställen och på arbetsplatser. Diplomeringen 

Fairtrade City önskar motivera till ständig 

vidareutveckling för mer rättvis handel och etisk 

konsumtion, därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud av rättvist 

handlade produkter. Läs mer om diplomeringen här.                          
Text och bild från Fairtrade:s hemsida 

 

 

Med hållbara hälsningar// 

 

Patrik Dyrendahl  Simon Strandvik  
President   GMIC Sweden 

GMIC Sweden    

 

 

 
GMIC:s Globals hemsida hittar du här. GMIC Swedens hemsida hittar du här. Välkommen att botanisera i vår 

YouTubekanal: http://bit.ly/1ngYmaJ 

 

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/20000437vRDlGlUGKWWPELDh_2_175243.html
http://www.swedishwelcome.se/
http://fairtrade.se/fairtradecity/om/
http://www.gmicglobal.org/members/group.aspx?id=85987&hhSearchTerms=%2522sweden%2522
https://gmicsweden.wordpress.com/
http://bit.ly/1ngYmaJ

