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Dags för fullständig anmälan!
Det börjar nu dra ihop sig till fullständig anmälan inför TEAM-dagarna 2017, och vi vill 
därför passa på att informera om några nyheter i TEAM:s miljöarbete. För andra året i 
rad har TEAM valt att miljöcertifiera mässan genom organisationen Håll Sverige Rent. 

Det innebär att TEAM strävar mot att minska mässdagarnas miljöbelastning genom att 
välja miljömärkta produkter, att återanvända så mycket resurser som möjligt, att mini-

mera användningen av engångsartiklar och genom att ta hand om mässans avfall på rätt 
sätt. Vi uppmanar därför alla utställare att göra likadant! TEAM arbetar dessutom före-
byggande med att öka medvetenheten om miljöfrågor hos samtliga intressenter, och 

genom vår marknadsföring och våra event inför och under mässan ska alla kunna ta del 
av information om miljörelaterade ämnen och hållbarhet.

Klimatkompensation
Nytt för i år är att TEAM erbjuder er som företag att klimatkompensera era utsläpp i 
samband med mässan. Klimatkompensation sker via organisationen Vi-skogen som 

planterar träd som kompensation för de koldioxidutsläpp som mässan orsakar. Genom 
att klimatkompensera era utsläpp i samband med mässan bidrar ni inte bara till att 

minska er klimatpåverkan, utan även till att bekämpa fattigdom och förbättra livsmiljön 
för de människor som riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Tävling: Mässjakten!
För att ytterligare sprida kunskap och intresse för miljöfrågor kommer det i år att finnas 
möjlighet för ert företag att vara med på en tipspromenad, “Mässjakten”, i vilken stu-
denter kan tävla om fina priser. Denna tipspromenad kommer att handla om de delta-
gande företagens hållbarhets- och miljöarbete, och svaren ska studenterna kunna ta 
reda på genom att besöka era representanter på mässan. Detta är med andra ord ett 

ypperligt sätt att locka fler studenter till just er monter! Avgift för att delta som företag 
är 500 kr. Summan av alla avgifter kommer att gå till att köpa in priser för att säkra att så 

många studenter som möjligt vill vara med och tävla.
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Resa och logi
TEAM erbjuder även i år den mycket 
uppskattade tjänsten där företag får, 

utan extra kostnad, personlig transport 
mellan mässområdet, hotell och 

Linköpings centralstation. För att minska 
den klimatpåverkan som denna tjänst 

bidrar till så har TEAM som mål att minst 
hälften av de bilar som används ska vara 
elbilar. I år har vi även möjlighet att er-
bjuda rabatterade tågresor till och från 

Linköping samt rabatterat boende för er 
som stannar i Linköping över natten.

Res med SJ
Genom att boka er tågresa hos SJ via 
deras hemsida www.sj.se får ni 10% 

rabatt på resor mellan 25-28 september, 
med kampanjkoden TEAM2017. 

Erbjudandet gäller mellan 
8 juni 2017 – 28 september 2017

Scandic Frimurarehotellet
Scandic Frimurarehotellet Linköping 

erbjuder ett begränsat antal hotellrum 
25-28 september 2017 med följande 

erbjudanden:
1420:- per enkelrum

1620:- per dubbelrum
Frukostbuffé ingår.

Bokning sker via tel: 013-4953010 
eller e-post: frimis@scandichotels.com

Bokningskod: TEAM-dagarna 2017. 
Erbjudandet gäller till och med 

24 augusti 2017.

Elite Stora Hotellet
Elite Stora Hotellet Linköping erbjuder 
15% på ordinarie flexpris mellan 25-28 

september 2017, med bokningskod 
TEAMdagarna.

Erbjudandet gäller till och med 
27 september 2017.

Häng med i arbetet inför mässan och följ oss på LinkedIn! 
Vi ser fram emot att träffa er på TEAM 2017!


