MedPlaya zdobyła Nagrodę CaixaBank Hotels & Tourism za społeczną odpowiedzialność biznesu.
Hotele należące do sieci MedPlaya mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami w dwóch ważnych obszarach:


i) eliminowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych



ii) minimalizowanie odpadów spożywczych.

W 2008 roku MedPlaya zaangażowała się w ochronę środowiska naturalnego, wdrażając zasady i wymogi programu
zrównoważonego rozwoju turystyki.
Wszystkie hotele należące do sieci MedPlaya otrzymały nagrodę Gold Travelife, co dowodzi, jak istotne dla całej naszej
firmy jest przestrzeganie polityki ochrony środowiska.
Gold Travelife to w branży turystycznej bardzo prestiżowa nagroda, którą cenią touroperatorzy i biura podróży,
ponieważ oznacza, że dbałość o środowisko należy do priorytetów hotelu.

Eliminowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
Od 2018 roku MedPlaya poczyniła istotne działania zmierzające do wyeliminowania produktów jednorazowego użytku
wykonanych z tworzyw sztucznych, dzięki czemu do użytku nie trafiło aż 5,8 miliona sztuk jednorazowych wyrobów
z plastiku.
Naszym celem na 2020 rok jest wyeliminować 7 000 000 plastikowych produktów jednorazowego użytku.

.
Oto przykłady jednorazowych produktów z plastiku, których już nie używamy w naszych hotelach: przybory
toaletowe, kubki, talerze i sztućce, słomki, opakowania jogurtów, lodów, dżemów, miodów i sosów oraz butelki
wody mineralnej.
W łazienkach naszych hoteli znajdują się dozowniki mydła, dzięki czemu do użytku nie trafia 2,3 miliona sztuk
plastikowych jednorazówek.

Do napojów wykorzystujemy kubki wielokrotnego użytku z poliwęglanu, co pozwala nam wyeliminować kolejne 2,3
miliona plastikowych jednorazówek. Pomagają nam w tym nasi klienci, korzystając z naszej Zielonej Karty (Tarjeta
Verde), która umożliwia zwrot kubków wielokrotnego użytku.

Nie używamy wody mineralnej w plastikowych butelkach, które w naszych barach i strefach wspólnych zastąpiliśmy
butelkami szklanymi oraz dystrybutorami wody.

Minimalizowanie odpadów spożywczych.
W naszych hotelach realizujemy I etap minimalizowania odpadów spożywczych, a naszym celem na 2020 rok jest
ograniczyć marnotrawstwo żywności o 25%. Nasze plany obejmują:
- Menu, przepisy i planowanie.
- Ekspozycję potraw w bufetach, wielkość porcji dań, menu dla osób z celiakią i wegetarian oraz show cooking.
- W 2018 roku uzgodniliśmy z touroperatorami i biurami podróży, że nie będziemy oferować posiłków na wynos, co
pozwoliło nam wyeliminować 6300 pakietów piknikowych rocznie.
- Nasz Centralny Dział Zakupów zapewnia w naszych hotelach odpowiednie, niegenerujące nadwyżek dzienne
zaopatrzenie w artykuły spożywcze, a także gwarantuje przestrzeganie zasad systemu HACCP w zakresie bezpiecznego
przechowywania i przetwarzania żywności.
Rezultatem opisanych wyżej działań będzie zmniejszenie ilości odpadów spożywczych we wszystkich hotelach sieci
MedPlaya na poziomie 27 000 kg rocznie.
O wszystkich tych działaniach wiedzą wszyscy nasi pracownicy, mogą bowiem się z nimi zapoznać na portalu firmowym
i na tablicach ogłoszeń w swoich miejscach pracy.
Nasi klienci natomiast znajdą informacje na temat tych działań w swoich pokojach i w holach hotelowych (infokioski w
każdym hotelu i ekrany w największych hotelach).
O naszych działaniach minimalizujących marnotrawstwo żywności informujemy również dostawców, partnerów i inne
zainteresowane podmioty – na okresowych spotkaniach i w komunikatach prasowych.

