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UPPAT FOR

HALKFRTTT PÄ

HOTEIIEN I UMEÅ
Kulturhuvudstadsåret märks på Antalet gästnätter på
hotell. Underjanuari och februari ökade
beläggningen med 12, 5 % jämfört med samma period
2013. visar färsk inkvarteringsstatistik från SCB.
Kapacitetsutnyttjandet på rum under veckodagarna har
i genomsnitt legat på 78 % och under februari var
beläggningsgraden måndag tilltorsdag hela 85 %.
Umeås

wwwumea.se
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Halkrisk uppstår då olja, vatten eller annan
våta hamnar på golven. Diskutrymmen, kök
eller duschrum är speciellt utsatta platser.
Safestep installerar ett osynligt halkskydd
på alla typer av golv. På stengolv lägger
man ett medel som etsas ner i stenens porer
och skapar friktion när golvet kommer i
kontakt med väta. Halkskyddet förändrar
inte utseendet på ytan eller försvårar inte
städningen. För att effekten ska avta krävs
det att man nöter ner stenens yta flera
millimeter.
www.safestep.se

SODEXO KRAV.CERTI FI ERAR
STORKöKET IMÄRSTA
Service Managementbolaget 5odexo har KRAV-certifierat sitt största tiilagningskök, Stjårnköket i Märsta. Där lagas dagligen cirka 7 500 portionertill
patienter och pensionårer främst inom Stockholmsregionen. Kravcertifieringen är en del av Sodexos långsiktiga arbete för en mer hållbar

framtid.
5tjärnköket har certifierats enligt nivå I vilket innebär att minst 15 specificerade livsmedel ska vara KRAV-godkända. Köttfärs, krossad tomat, ryggfilö
av sej och kapkummelfil6 är exempel på livsmedel som ska vara KRAV-

KTIMATSMARTA
KRUKOR I IERA
Skapa en inbjudande entr6 eller uteservering med terracottakrukor tillverkade av rena naturmaterial. Icke
fossila bränslen såsom olivkårnor och risskal används
vid bränningen av lerkrukorna.
www.cadabradesign.se

godkända framöver. Utöver kraven på livsmedel ska hela verksamheten i
Stjärnköket drivas på ett miljöfrämjande sått. Personalen ska till exempel få
miljöutbildning och förpackningsmaterial, rengörings- och desinfektionsmedel ska vara miljövänliga.

www.

Hur kan en så liten annons fungera? Föra fram sitt budskap?
Jo, den får verka ifred från andra annonser. Den kommer

ju

in på ett bord. Har ingen konkunens om uppmärksamheten.

k rav.

www.sodexo.com
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Ett varumärke som man vill arbeta in

o u

till

exempel. Alla som

ställs inför den här lilla annonsen kommer att titta på den.
Ta in budskapet. Öppna lörpackningen och sedan njuta av

-Vi tror att den här lilla annonsen smakar bättre än någon annan.
- Framförallt så tror vi att det är skillnad på vår premium
choklad och annan presentreklam.
Kom till vår monter A35:21 och ta del av ett mycket bra
mässerbjudande eller varför inte titta på våra produktnyheter

från Bouchard.
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den finaste choklad man över huvud taget kan tänka sig.

B6 rlw.holelloreståurang.se
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Man får plats med budskap. Rätt avancerade faktiskt.
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