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

říjen/2016

Milí zákazníci, milé zákaznice našeho fairtradového obchodu, přinášíme vám říjnové číslo
Zpravodaje obchodu NaZemi. V úvodu potěšíme milovníky kávy a čaje. Dále vám
přinášíme tipy, jak si vybavit domácnost originálními doplňky, které pomáhají pracovníkům
v zemích globálního Jihu důstojně uživit sebe i své rodiny. Mimo to se dozvíte, kdo je
dalším dobrovolníkem, který spolupracuje s NaZemi. Přejeme příjemné čtení i nakupování.

 
Čerstvá várka kávy a čajů

Pro milovníky kávových nebo čajových
rituálů máme dobrou zprávu.

Desátého října dorazila zásilka kávy a čajů značky
NaZemi. Váš oblíbený nápoj si můžete objednat
přes internetový obchod NaZemi ještě dnes.

Jsem fanouškem Fair Café.
Jsem fanouškem Fair Tea.

 
Dalším dobrovolníkem NaZemi je stážistka Mája

V tomto čísle bychom vám rádi
představili další tvář NaZemi, kterou je
studentka Masarykovy univerzity Mája.

Ahoj, jmenuji se Mája a začátkem října jsem se
zapojila jako stážistka do chodu obchůdku NaZemi.
K NaZemi a fair trade jsem se dostala zhruba před
dvěma lety, kdy jsem na toto téma napsala svou
maturitní práci a pokusila se přemluvit pomocí
Férové snídaně svou školu, aby se stala
Fairtradovou školou.

Samotná myšlenka fair trade mě nadchnula, stejně
jako lidé, kteří se pohybují okolo něj. Navíc mě toto

téma navedlo i na obor environmentální studia, který momentálně studuji v kombinaci
s žurnalistikou. Myslím si, že je důležité komunikovat o tématech týkajících se životního prostředí a
snažit se aktivně zapojit. Proto když jsem se letos rozhodovala, kde strávím svou semestrální praxi,
hned mě napadlo NaZemi.

Momentálně pomáhám v krámku s prodejem a s věcmi s ním spojenými. Líbí se mi na tom, že
hned ráno mě vítá vůně kávy a čaje, i to, že jsem stále v kontaktu s lidmi. Do budoucna bych také
ráda pomáhala s psaním článků a s kampaněmi.

Zapojit  se můžeš i Ty.
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Vše pro vaši kuchyň

Co vám můžeme nabídnout do kuchyně? Bavlněné prostírání, různé typy sklenic, konvičku na
mléko, ubrusy  a další. Vše férové. Nezapomínáme ani na naše nejmenší, které můžete potěšit
snídaňovým setem nebo kuchyňskou zástěrkou. Nahlédněte do našeho e-shopu a vyberte si
nádobí či doplňky, které se budou hodit do vašeho kuchyňského interiéru. 
 

Prostírání z Indie

35,00 Kč (2 ks)

Čajová sada

00,00 Kč

Obal na květináč

450,00 Kč

Set pro děti

389,00 Kč

 
Férové slevy bytových doplňků

Hledáte zajímavé doplňky do svého obývacího pokoje? NaZemi nabízí originální kousky do vašeho
bytu. Neváhejte a vyberte si dle svého vkusu a představ věci, u nichž budete znát jejich původ.
Chci se podívat na celou nabídku zlevněných výrobků.

Dřevěná maska z Kamerunu

382,50 Kč (původně 765 Kč)

Stojan z Indie

145,00 Kč (původně 200 Kč)

http://obchod.nazemi.cz/22-vybaveni-domacnosti
http://obchod.nazemi.cz/remesla/274-konvicka-na-mleko-201260770034.html
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http://obchod.nazemi.cz/home/383-ubrus-runner-4077504.html
http://obchod.nazemi.cz/remesla/306-snidanovy-set-se-psem.html
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http://obchod.nazemi.cz/22-vybaveni-domacnosti
http://obchod.nazemi.cz/home/384-bavlnene-prostirani-4077505.html?search_query=prostirani&results=1
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http://obchod.nazemi.cz/remesla/261-obal-na-kvetinac-9006919525574.html
http://obchod.nazemi.cz/remesla/306-snidanovy-set-se-psem.html
http://obchod.nazemi.cz/32-remesla
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Svícen

97,50 Kč (původně 105 Kč)

Sklenice na drink z Bolívie

72,00 Kč (původně 90 Kč)

S přátelským pozdravem,

tým obchodu NaZemi

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.
Pekařská 22
Brno

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