
Vážení obchodní partneři,

čas ubíhá a my již odpočítáváme 
dny, hodiny a minuty do oslav 
Světového dne pro fair trade. 

Světový den 
pro fair trade
13. KVĚTEN 2017

To je to, co se stane, 
když lidé zvolí Fairtrade.

Těšíme se, že se zapojíte!

Je to den, kdy máme příležitost si uvědomit, 
že jídlo na našem stole a čaj a káva v našich 
šálcích pochází od farmářů, kteří velmi tvrdě 
pracují, aby je pro nás vypěstovali. A přestože 
tvrdě pracují, nedostávají spravedlivě zaplace-
no. Těmto lidem a jejich dětem zároveň chybí 
vyhlídky na lepší budoucnost. 

Tím, že nabízíte fairtradové výrobky, jste součás-
tí změny a dáváte farmářům šanci na důstojný 
život. Děkujeme Vám. 

Přidejte se k nám a zapojte se do naší kampaně 
Fandíme Fairtrade. Je to příležitost ukázat svým 
zákazníkům, že když si koupí Vaše fairtradové 
výrobky, více farmářů nasytí své rodiny a může 
rozvíjet své podnikání. Komunity farmářů 
si pak budou moci opatřit čističky pitné vody, 
zaplatit lékařskou péči a postavit nové školy. 



Zapojit se je snadné...
Využijte podpůrný marketingový materiál:

-  zástěra Fandíme Fairtrade
-  cukry Fandíme Fairtrade
-  stojánky s příběhem 
    kávové farmářky
-  leták o kávě s receptem
-  samolepky Fandíme Fairtrade
-  samolepky káva / čaj
Diskutujte se svými zákazníky o Fairtrade 
a povzbudťe je, aby nakupovali fairtradové výrobky.
Vystavte své fairtradové výrobky 
– kávu, čaj, džusy, ovoce, čokoládu, zmrzlinu a cukrovinky.
Poskytněte svým zákazníkům informace o tom, 
jak Fairtrade mění životy.
Upozorněte své zákazníky, že ve Vašem obchodě či provo-
zovně mohou zakoupit fairtradové produkty.
Zapojte Vaše zaměstnance a podpořte Vaše zákazníky, 
aby si zvolili fairtradové výrobky.

Podpořte Fairtrade sdílením samolepky 
Fandíme Fairtrade umístěné ve Vašem obchodě 
či provozovně prostřednictvím svých sociálních sítí.

 #fandimefairtrade
Přidejte se k �rmám i jednotlivcům po celé České republice, 
uspořádejte Férovou snídani a ukažte 
tak svým zákazníkům, že podporujete Fairtrade.

www.ferovasnidane.cz

Pokud se chcete 
zapojit ještě více

Ukažte, jak měníte životy 

ČAJ KÁVA


