Lokalen där klädbytardagen äger rum

2019-10-10 07:30 CEST

Efter vårens succé bjuder Quality Hotel
Nacka in till Klädbytarfest igen
(Sickla 2019-10-10) Över 5000 plagg lämnades in på Quality Hotel Nackas
senaste Klädbytarfest. Intresset och engagemanget för miljöpåverkan
fortsätter att växa och hotellet bjuder nu in till ytterligare en Klädbytarfest.
I våras ringlade sig kön lång i timmar innan eventet startade och väl på plats
kunde många glada besökare byta till sig allt från snygga skor och
herrkavajer till barnkläder och roliga hattar, här fanns något för alla. Den
enskilt största insatsen vi människor kan göra för miljön är att handla mer
second hand istället för nytt, därför är det en självklarhet för hotellet att
återigen bjuda in till en Klädbytarfest.

“Det är fantastiskt att se vilket stort engagemang detta ger. Kampen om en bättre
miljö fortsätter och här ges nu ett perfekt tillfälle att förnya garderoben och
samtidigt göra en insats för miljön. Bjud med familjen, vännerna eller kollegorna,
vi hoppas att få se många bytesglada ortsbor hos oss den 10.e november”säger
Tobias Pettersson, hotelldirektör Quality Hotel Nacka.
Så här går det till:
Var? Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84, Stockholm
När? Söndag 10 nov kl.13.00 - 15.00.
1. Lämna in max 10 plagg/person (hela och rena) till hotellet senast fredag 8
nov
2. För varje inlämnat plagg får du en biljett.
3. Varje biljett kan bytas mot ett annat plagg.
4. Om det blir kläder kvar så skänks dessa till välgörenhet.
5. Ta med egen klädpåse.
Vill du hjälpa till?
Nu söker hotellet volontärer som kan hjälpa till att sortera och hänga upp
kläder dagarna innan. Maila ditt namn och telefonnummer till
janiina.lindstrom@choice.se om du vill vara med så kontaktar vi dig.
För mer information, kontakta:
Tobias Pettersson
Hotelldirektör Quality Hotel Nacka
E: tobias.pettersson@choice.seT: +46 70 512 81 44
Event på Facebook: https://www.facebook.com/events/402351077148407/
Om Quality Hotel™ Nacka
Quality Hotel Nacka är ett konferens- och familjehotell i Nacka. Här bor och
konfererar du endast 10 minuter från Stockholm city med bil. Hotellet
erbjuder alla gäster fri parkering och tillgång till relaxavdelning med gym,
bastu och inomhuspool.

På Quality Hotel™ är betydelsefulla möten i fokus. Här möts kollegor på
konferens och barnfamiljer för tid tillsammans. Hotellen har bra läge i city
eller i utkanten av större städer. Alla hotell är certifierade enligt
internationell miljöstandard ISO 14001. Quality Hotel är en av Nordens
största hotellkedjor med över 60 hotell i Sverige, Norge och Danmark, och
marknadsför restaurangerna Brasserie X. Quality Hotel är en del av Nordic
Choice Hotels. Läs mer om Quality Hotel på www.choice.se/.no/.dk
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