
MILJÖDIPLOMERAT EVENT
Läge för en bättre värld? Meetx guidar er hela 

vägen till en hållbar konferens.



HÅLLBARHET ÄR VIKTIGT 
FÖR OSS ALLA

MEETX HAR FLERA 
ÅRS ERFARENHET

TA DIN KONFERENS 
TILL NÄSTA NIVÅ

Du tycker säkert som vi att hållbar 
utveckling är viktigt. Och att ett bra 
möte ska ta hänsyn till människor 
och miljö. 

Vår största miljöpåverkan ligger i att 
guida och påverka våra kunder till att 
genomföra så miljömässiga 
konferenser som möjligt. Att ta 
medvetna beslut och inkludera 
hållbarhetsfrågor i projektet. 

I många år har vi arbetat aktivt med 
miljöfrågor på Meetx. 

Genom utbildning och hårt arbete 
kan vi stolt säga att vi har 
engagerade och kunniga 
medarbetare och vi kan guida dig 
som kund rätt i dessa frågor. Detta 
får du automatiskt ta del av när du 
anlitar Meetx. 

För att ta din konferens till nästa nivå 
och kvalitetssäkra miljö och 
hållbarhetsarbetet erbjuder vi 
möjligheten att miljödiplomera ert 
event via Svensk Miljöbas 
Eventdiplomering. 



MILJÖDIPLOMERAT EVENT
- ENLIGT SVENSK MILJÖBAS

Vad innebär det att miljödiplomera ett event?

Svensk Miljöbas har en metod för miljödiplomering av event som bygger på ett antal obligatoriska 
moment och att eventet uppfyller minst 75% av en praktisk åtgärdslista.

Diplomeringen är ett hjälpmedel och en kvalitetsstämpel på att du som arrangör jobbar aktivt och 
strukturerat med miljörelaterade frågor och för att genomföra er konferens på ett miljömässigt 
sätt med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt på evenemangets omgivning. 

För att erhålla diplomering och marknadsföra eventet som diplomerat krävs att eventet planeras 
enligt kravlistan och att en förrevision av dokumentationen genomförs då ni erhåller diplomet. 
Under konferensen sker en platsrevision av en godkänd revisor för att följa upp och säkerställ 
leveransen enligt planering. Meetx har licens på digitalt planeringsverktyg hos Svensk Miljöbas för 
dokumentering och administration av diplomeringen. 

Här kan du läsa mer om diplomeringen >>

https://www.svenskmiljobas.se/eventdiplomering.html


VI SER FRAM EMOT 
ATT HÖRA FRÅN ER.
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