sustainable

MSC/ASC

MARK YOUR SUSTAINABLE CHOICES BELOW AND ENJOY
YOUR SUSTAINABLE STAY AT CLARION HOTEL SIGN

Hos oss serveras endast fisk från leverantörer som uppfyller
miljömässiga och sociala krav, en garanti för att maten som
serveras är hållbar.

ISO 14001

Jag väljer alltid MSC/ASC-märkt fisk
Clarion Sign är ISO 14001 certifierat, en miljömärkning som
innebär att vi mäter och följer upp energi och avfall för en
hållbar miljö.

GOOD FOR YOU & THE PLANET

solar polar

FAIRTRADE BREAKFAST

NO FEATHERS

Jag tänker på min energikonsumtion
För att uppmärksamma djurens välbefinnande väljer vi bort all
användning utav fjädrar. En påsk på Clarion Sign är en fjäderfri
påsk!
Jag köper inte fjäderprodukter
Vi erbjuder en Fairtrade certifierad frukost vilket innebär att
de stora produktgrupperna som till exempel kaffe, te och
bananer är Fairtrade-märkta.
Jag har ätit Clarion Sign’s Fairtrade-certifierade frukost
På vårt tak finns en av Stockholms största solcellsanläggningar
och all el som genereras (91 500 kWh per år) går direkt tillbaka
till hotellet.
Grattis, denna box checkar vi av åt dig!
I våra barer och restauranger tar vi hand om råvaran in i det
sista. Tex. en lime tas hand om på tre olika sätt - allt för att
minska matsvinnet.
Jag har ätit lunch eller middag i någon av hotellets outlets

STOCKHOLM PRIDE
good neighbour
Green gym
reduce plastic
sweet dreams stay
LONLEY CHristmas tree
a sustainable start

Vi är stolt partner till Stockholm Pride och brinner för
människors lika värde och för att du ska få älska vem du vill
- we have room for all!
Jag håller med till 100%
För att skapa ett tryggt Stockholm arbetar vi aktivt med
nätverket Krogar mot Knark och stödjer organisationen
Trygga Barnen.
Grattis, denna box checkar vi av åt dig!
Vårt gym erbjuder “gröna maskiner” som tar tillvara på energin
från träningen som sedan skickas ut till Stockholms elnät.
Här erbjuds även gratis gruppträning flera dagar i veckan.
Jag har tränat på gymmet Fit&Fab
Under 2019 ska vi ta bort all onödig använding utav
engångsplast och på sikt satsar vi på att bli ett helt plastfritt
hotell. Vi säger hejdå till plast!
Jag undviker plast så mycket jag bara kan
Bor du två nätter eller fler på hotellet kan du välja bort städning
av ditt rum och är därmed med och bidrar till UNICEF och barn
i Kambodja.
Jag väljer bort städning av mitt rum
Inför varje jul kan du kan lämna in julklappar till oss som vi
sen skänker till Unga Station och dess julfirande för barn i
ekonomiskt utsatta famijer.
Jag har/kommer lämna in en julklapp under julgranen
Missa inte hotellets måndagsfrukostar “A Sustainable Start”
där vi djupdyker ner i FN s 17 globala mål och tillsammans
skapar vi actions för att ta nästa steg i ämnet. Kl. 07.30-09.00.
Jag har/kommer delta på ett frukostseminarie

KUNDE DU CHECKA AV ALLA BOXAR? WOW, BRA JOBBAT!
Då kan du lämna lappen i receptionen med dina uppgifter på och du har
möjlighet att vinna en ny Sustainable Stay-övernattning!
Namn: ____________________________________________________________________
Mailadress: ________________________________________________________________
Jag vill gärna ta del av nyheter och erbjudanden via Clarion Sign’s nyhetsbrev

