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Türkçe
Filipino

Tiếng Việt

Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.

Prosinec/2017

Milí zákazníci, milé zákaznice našeho fairtradového obchodu,

přinášíme vám prosincové číslo Zpravodaje Obchodu NaZemi a v něm pozvánku do
kavárny Místogalerie, kde si můžete dát naše Fair Café a u toho si třeba přečíst článek o
bludech, které kolují o fair trade. Jako již tradičně máme pro vás na Vánoce připravené
naše spravedlivé balíčky.

Krásné Vánoce vám za celé NaZemi přeje

Jana Dalerová

 
Udělejte na Vánoce radost hned dvakrát

Vyberte si z nabídky našeho fairtradového Obchodu NaZemi některou z výborných čokolád Seed
and Bean a k tomu třeba skvělé Fair Café či Fair Tea a obdarujte své blízké. Uděláte radost nejen
jim, ale i pěstitelům a pěstitelkám zapojeným do systému fair trade ,  kteří díky tomu dostanou za
svoji  práci spravedlivě zaplaceno. V neposlední řadě podpoříte také naši nevládní organizaci.
Veškeré zisky z prodeje jdou na podporu  osvětových aktivit NaZemi.

Vybírat můžete v našem e-shopu,  a to z jednotlivých produktů nebo si rovnou objednejte
připravený balíček.
Zboží vám zašleme poštou nebo si ho můžete vyzvednout v sídle naší organizace na Kounicově
42 v Brně.

Červený balíček

260,00 Kč

Prostě balíček

222,00 Kč

http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|tr&u=https%3A%2F%2Fus5.campaign-archive.com%2F%3Fu%3D15ac84a3c6b32abd32e1e3713%26id%3D1faae5af53%26e%3D66f7132cba
http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|tl&u=https%3A%2F%2Fus5.campaign-archive.com%2F%3Fu%3D15ac84a3c6b32abd32e1e3713%26id%3D1faae5af53%26e%3D66f7132cba
http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|uk&u=https%3A%2F%2Fus5.campaign-archive.com%2F%3Fu%3D15ac84a3c6b32abd32e1e3713%26id%3D1faae5af53%26e%3D66f7132cba
http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|vi&u=https%3A%2F%2Fus5.campaign-archive.com%2F%3Fu%3D15ac84a3c6b32abd32e1e3713%26id%3D1faae5af53%26e%3D66f7132cba
http://obchod.nazemi.cz/
http://mailchi.mp/d30b90023503/udlejte-na-vnoce-radost-hned-dvakrt-zpravodaj-obchodu-nazemi?e=66f7132cba
https://obchod.nazemi.cz/
https://obchod.nazemi.cz/7-cokolady-
https://obchod.nazemi.cz/7-cokolady-
https://obchod.nazemi.cz/5-fair-cafe
https://obchod.nazemi.cz/6-caje
https://www.fairtrade.cz/
https://obchod.nazemi.cz/
https://obchod.nazemi.cz/35-darkove-balicky
https://obchod.nazemi.cz/darkove-balicky/556-ochutnavka-cokolady-divine.html
https://obchod.nazemi.cz/home/589-proste-balicek.html
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Férový čaj

320,00 Kč

Kávový balíček

333,00 Kč

 
Fair Cafe v Místogalerii

Představujeme vám  další místo, kde si
v Brně může vychutnat naši férovou
kávu Fair Café.

Fair Café dlouhodobě odebírá kavárna
Místogalerie. Jedná se o kavárnu v podkroví
legendárního brněnského domu Skleněnka.
Místogalerie pořádá každý měsíc zajímavé  akce
a samozřejmě i výstavy.

Tímto vás v předvánočním čase zveme na naši
kávu i na kulturní zážitky. Rovněž děkujeme
provozní Janě Belzové za podporu spravedlivého

obchodování.

 
Bludy, které kolují o fair trade

Na základě osobních zkušeností i nezávislých
studií jsme přesvědčeni o pozitivních dopadech
fair trade na zapojené drobné pěstitele a
pěstitelky v zemích Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Fair trade má jistě i své nedostatky.
Bohužel však většina proklamované kritiky fair
trade jsou spíš omyly a bludy. Opravdu křiví trh?
Nepracují v něm děti? Je předražený a
nekvalitní? Pojďme se na tyto hlavní bludy blíže
podívat.

Více se dočtete zde.
 

 
Obchod NaZemi na facebooku

Od minulého měsíce jsme zrušili
facebookovou stránku Obchodu
NaZemi. Avšak nezoufejte.

Všechny novinky týkající se sortimentu a
zajímavosti  ze světa fair trade nově najdete na
facebookové stránce NaZemi.  Určitě si  tuto FB

https://obchod.nazemi.cz/darkove-balicky/553-ferovy-caj.html
https://obchod.nazemi.cz/darkove-balicky/557-kavovy-balicek.html
http://www.mistogalerie.cz/
https://www.nazemi.cz/cs/bludy-fair-trade
https://www.facebook.com/nazemicz/
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stránku zalajkujte, ať vám neuniknou žádné
informace o naší činnosti ani v novém roce. :)

 
Dobrovolnice Obchodu NaZemi

Dobrovolnicí v prosincovém čísle je
paní Světluše Košíčková, duchovní
Církve československé husitské v
Brně – Tuřanech, která nám pomáhá v
našem férovém obchodě. 

„Mám ráda upřímné vztahy, čestné jednání a
důstojné ocenění toho, když pro mě někdo něco
dělá. 'Přátelé buďme, dluhy si plaťme' – toto
přísloví vztahuji i na přátele v daleké cizině,
kteří mi zpříjemňují život pěstováním kávy, čaje
a dalších pochutin či výrobou oděvů, bot,
hraček atd. Nejsem bohatá, ale moje životní
úroveň mi umožňuje, abych si věci, které chci,
koupila a ne vychytračila na bezbranných. Proto
ve svém volném čase ráda pomůžu ve
fairtradovém čili spravedlivém obchodě. Navíc

jsem při této činnosti poznala mnoho úžasných lidí, kterých si pro jejich životní postoje velmi
vážím. To, že se s nimi můžu pravidelně setkávat a mluvit s nimi, mi přináší radost a chuť do práce
i v jiných oblastech mého života.“

Přihlaste si i náš Newsletter NaZemi či Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky.

obchod.nazemi.cz | www.nazemi.cz | www.facebook.com/ObchodNaZemi

Kontakty, na které tento zpravodaj rozesíláme, jsme získali na základě přihlášení odběru, dřívější
spolupráce či e-mailové komunikace. Odhlásit z adresáře obchodů NaZemi.

Obchod NaZemi, s. r. o. 
Kounicova 42
Brno

Obchod NaZemi, s. r. o., obchod.nazemi.cz, e-mail: obchod@nazemi.cz

http://www.nazemi.cz/cs/newsletter
http://obchod.nazemi.cz/
http://www.nazemi.cz/
https://www.facebook.com/ObchodNaZemi
https://nazemi.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=15ac84a3c6b32abd32e1e3713&id=63d4b97638&e=66f7132cba&c=1faae5af53
http://obchod.nazemi.cz/
mailto:obchod@nazemi.cz

