VÅRT BIDRAG TILL
HÅLLBAR UTVECKLING
K7: Att medvetandegöra kunder & konsumenter
Vi vill att alla våra kunder ska vara medvetna
om vilka transportalternativ som finns för just
deras mässmaterial. Detta gör vi genom tydlig
information och kontinuerlig dialog. Genom att
öka våra kunders medvetenhet om olika
transportalternativs påverkan på klimatet så
kan vi bidra till både kundernas och
samhällets bästa.

A2/A4/A5: Att främja personlig utveckling, god
hälsa på arbetsplatsen och sunda arbetsvillkor.
Våra anställda är vår viktigaste resurs. Därför
vill vi skapa en arbetsplats där människor trivs
och får chans att utvecklas. Detta gör vi
genom att aktivt arbeta för ett öppet
arbetsklimat med högt till tak, uppmana till
vidareutbildning och uppmuntra frihet under
ansvar.
R1: Att värna om mänskliga rättigheter
Vi samarbetar dagligen med människor och
företag från världens alla hörn. För oss är
det en självklarhet att alla vi arbetar med ska
bli behandlade med respekt, oavsett kön,
etnicitet, tro eller arbetsroll.

E4: Att verka för en hållbar värdekedja
Vi är noga med att allt vi köper in håller
hög kvalitét så livslängd på produkterna
blir så lång som möjligt. Vi erbjuder
även råd och rekommendationer till våra
kunder gällande hur de kan
återanvända t.ex. montermaterial samt
minska på antalet transporter genom att
använda samma enheter på flera
mässor och på så sätt hålla nere på
både kostnader och klimatavtryck.

M3: Att verka för klimatet
Då transporter är en kärnkomponent i vårt
affärserbjudande så vet vi att vi har ett
ansvar att göra detta så miljövänligt som
möjligt. Till dess att nya klimatsmarta
lösningar finns på plats måste vi
kontinuerligt minska våra utsläpp av
växthusgaser och göra vad vi kan för att
kompensera. Vi bidrar till detta både
genom att samlasta och effektivisera våra
transporter, föreslå sjöfrakt istället för flyg
samt utveckla verktyg där kunden själv
kan beräkna sina utsläpp och ges
möjlighet till klimatkompensering.

