Svanens inköpsnätverk
Få tips och inspiration till ert miljöarbete

Svanens nätverk – en mötesplats för alla
Svanen får ofta frågor från olika verksamheter
som vill få kunskap i hur man kan driva
inköpsarbetet i en hållbar riktning. Det kan
handla om exempelvis vilka möbler, datorer,
papper och städtjänster som de kan beställa
till sina lokaler.

Avgiften för medlemskap baseras
på antal anställda.

Därför har Svanen skapat ett forum för företag
och organisationer. Svanens inköpsnätverk
erbjuder en mötesplats för verksamheter som
gärna vill träffa andra och få stöd i sitt miljöarbete. Varje år anordnar vi på Svanen nätverksträffar och seminarier för våra medlemmar.

För ideella föreningar, skola, kommunal
förvaltning eller statliga bolag samt
företag med Svanen eller EU-Blomman
licens är medlemskapet gratis.

Vårt mål är att miljömärkta varor och tjänster
ska prioriteras och att miljöprestanda blir en
självklar del i alla inköpsprocesser. Vi tror att det
bästa sättet att nå dit är att bygga ett starkt
nätverk där verksamheter kan få inspiration och
tips av varandra och andra som också vill arbeta
för ett hållbart samhälle.

Antalet anställda
1 – 9 pers 		
> 10 pers 		

Pris/år
5 000:10 000:-

Bli medlem i Svanens
inköpsnätverk på
Svanen.se/natverket

Med ett medlemskap kan du:
• få verktyg, tips, inspiration och
kunskaper som hjälper ditt företag att
utvecklas i inköpsfrågor
• vara med i ett nätverk med vitt skilda
verksamheter och få möjlighet att
göra affärer
• visa ditt miljöengagemang och få ditt
företag profilerat på Svanens hemsida
med er logga och er inköpspolicy
• bli sammanförd med olika företag,
organisationer och experter
• gå på spännande seminarier och
medverka i webinars
• få möjlighet att presentera ert
miljöarbete på en av Svanens träffar
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