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

prosinec/2016

Milí zákazníci, milé zákaznice našeho fairtradového obchodu,
přinášíme vám vánoční číslo Zpravodaje Obchodu NaZemi a v něm tipy na dárky od
Ježíška. Nechte se okouzlit spravedlivým spodním prádlem Pants to Poverty nebo využijte
doprodej řemeslných výrobků. Vánoční dárečky můžete nakupovat v brněnských
kavárnách nebo z tepla domova přes náš e-shop. Přejeme příjemné čtení i nakupování.

 
Vánoční dárky v kavárnách

Ti z Vás, kteří ještě nezačali
obstarávat letošní potěšení pod
vánoční stromečky, si mohou přijít
nakoupit do brněnských kaváren Tři
ocásci, Skleněná louka a do Divadla
Barka. Tour po kavárnách je již v plném
proudu.

Harmonogram kavárenské tour:
 
 9. 12.   18:00–20:00      Tři ocásci

10. 12.   09:30–12:00      Secret of raw
11. 12.   09:30–11:30       Divadlo Polárka
11. 12.   14:30–16:30       Divadlo Polárka
12. 12.   16:30–18:30       Divadlo Polárka
13. 12.   14:00–20:00       Skleněná louka
14. 12.   14:00–18:00       Skleněná louka
15. 12.   14:00–18:00       Tři ocásci
16. 12.   14:00–18:00       Tři ocásci
17. 12.   10:00–18:00       nádvoří Staré radnice
18. 12.   10:00–18:00       nádvoří Staré radnice
18. 12.   16:30–18:30       Divadlo Polárka

PS: Naše výborné Fair Café bude na místě také v prodeji. :-)

 
Spravedlivé dárky pohodlně a z tepla domova

Pokud preferujete nákup dárků online, navštivte
náš e-shop a vybírejte z celé řady možných
prezentů. 

Jakých? Zde je pár příkladů:

Bambusové ponožky 
Krém s pačuli 
100% fairtradové víno z Jižní Afriky
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Vstupte do světa férových překvapení pro letošní Štědrý
večer.
 
Poslední objednávky přes e-shop přijímáme do
20. 12.,  neboť později bychom Vám nemohli zaručit včasné

dodání pod stromeček. A to bychom neradi.

 
Markéta, dobrovolnice v NaZemi

Pro  vánoční číslo zpravodaje nám
prozradila dobrovolnice Markéta
Peřestá, jaké bylo její seznámení
s NaZemi, kde se momentálně stará o
prodej a distribuci našeho Fair Café do
firem a kaváren.

„Dobrovolničila jsem na festivalu Jeden svět a
moc mě to bavilo. Když skončil festival, tak jsem
zjistila, že mi to chybí. Hledala jsem něco, kde
bych mohla dělat dobrovolnici a nejvíce mě
zaujala práce neziskovky NaZemi, se kterou jsem
měla během festivalu Jeden svět i nějaké

zkušenosti.“ 
 
Chcete se taky stát dobrovolníkem či dobrovolnicí v NaZemi  a pomáhat s organizací konferencí,
realizací kampaní nebo koordinací výstav? Pak se mrkněte sem.

 
Elegantní bojovník proti chudobě

Hledáte originální vánoční dárek? Zkuste férové spodní prádlo! Pants to Poverty je kombinací
zajímavého designu, spravedlivého zboží a nástrojem pro snižování chudoby.

Pants to Poverty vzniklo jako součást globální kampaně proti chudobě Make Poverty History.
Spodní prádlo je vyráběno z bio bavlny s certifikací Fairtrade. Tato značka přispívá na projekty
proti zneužívání dětské práce v Indii.

Více informací o bavlně.
Promo video Pants to Poverty.
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Spodní prádlo Vest

375 Kč

Spodní prádlo Woven Boxer

410 Kč

Spodní prádlo Fly Font

260 Kč

Spodní prádlo Moulin Rouge

280 Kč

 
Řemesla opouštějí scénu

Všechny fanoušky férových řemeslných výrobků bychom rádi upozornili, že deadline stažení
řemesel z e-shopu se blíží. Potěšte Vaše blízké dárkem, který má příběh a udělá radost nejen jim,
ale i výrobcům, kteří ho vytvořili.

Totální předvánoční výprodej s výraznými slevami může začít.

Peněženka z recyklované
pneumatiky

310 Kč

Set ručníků

351 Kč
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Bavlněné prostírání

35 Kč

Plátěná taška, různé barvy

55 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.
Kounicova 42
Brno

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