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Milí zákazníci a zákaznice našeho fairtradového obchodu,
přinášíme vám poslední letní číslo Zpravodaje Obchodu NaZemi a v něm pozvání na
biojarmark, dále pohled Zuzany Vlasákové na fairtradové produkty a krátké představení
jednotlivých členů našeho týmu. Také bychom rádi upozornili na stále ještě letní výprodej,
při kterém se můžete těšit na slevy svých oblíbených férových pochoutek i výrobků.
Přejeme příjemné čtení i nakupování
Jana Dalerová

Proč nakupuji fair trade?
Každý z nás má své důvody, proč
nakupuje férové produkty, které mohou
zajistit lepší život lidem ze zemí
globálního Jihu. Zajímá vás názor
redaktorky Deníku Referendum Zuzany
Vlasaté?
Tady je:
,,Na fair trade se mi líbí, že peníze, které utratím,
se snáze dostanou přímo k producentům, nikoliv
do kapes korporací, které nehledí na lidi a přírodu.
A taky si cením spolehlivě dobré kvality
fairtradových produktů."
Líbí se vám baby šátek, který má Zuzana na sobě? Výrobcem je indická firma MESH, která
podporuje zaměstnávání handicapovaných pracovníků a umožňuje jim přístup na zahraniční trhy.
Podívat se na baby šátky.

Pozvání na biojarmark
Dobrou zprávou je, že koncem září si můžete
pořídit férové produkty NaZemi na stylovém
jarmarku!
KDE: Brno, Zelný trh
KDY: pátek 30. září, 9–17 hodin
sobota 1. října, 9–14 hodin
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Těšit se můžete na cimbálovou muziku a do akce
se dokonce můžete sami zapojit, pokud máte
chuť.
Detaily o akci i kontakt na koordinátorku dobrovolníků naleznete zde.
Příjemnou zábavu!

Kdo stojí za Obchodem NaZemi?
Počínaje tímto vydáním Zpravodaje
Obchodu NaZemi bychom vám rádi
pravidelně v každém čísle představili
všechny, kteří nám s činností obchodu
pomáhají. Díky krátkým medailonkům si
budete moci představit konkrétní lidi,
kteří za Obchodem NaZemi stojí.
Začnu svojí maličkostí. Jmenuji se Jana a
v NaZemi jsem začínala jako dobrovolnice v roce
2012. Nyní externě vytvářím Zpravodaj Obchodu
NaZemi, který právě čtete. Tvorba newsletteru
spočívá v psaní článků, úpravě fotografií a
přípravě finální podoby celého zpravodaje
v programu Mailchimp. Jedná se o týmovou práci, kdy mi kolegyně Hanka dodá podklady a naše
PRka Gabriela provede korekci textů. Na této práci pro NaZemi se mi líbí, že je tvůrčí a mohu ji
dělat odkudkoliv. Před létem jsem dokončila školu, obor mezinárodní teritoriální studia a
momentálně pracuji na asistentské pozici s lidskými zdroji. Nejvíce ráda mám cestování,
gastronomii a svého francouzského buldoka!
Chceš nám i Ty pomoci svými dovednostmi, znalostmi, nápady? Pokud ano. Zapoj se.

Něco s sebou
Když odcházíte z domu, většinou máte něco s sebou. Do města, do práce, do
školy, na cestování, prostě všude. O čem je řeč? Už jistě víte.
U nás si můžete vybrat z různě barevných tašek od nevládní indické organizace MESH nebo si
dopřát potěšení z tašek jutových či bavlněných. Také se můžete nechat okouzlit vyšívanou
peněženkou nebo tou ručně vyráběnou z Filipín.
Najeďte si na všechny doplňky.
Na závěr pro vás máme opravdu originální doplněk. Ano, i on je fairtradový!
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Bavlněná taška, Indie

Peněženka, Filipíny

190,00 Kč

250,00 Kč

Vyšívaná peněženka, Indie

Pruhovaný batůžek, Nepál

260,00 Kč

412,50 Kč

Potěšte chuťové buňky svých blízkých
Pořádáte večírek pro přátele nebo posezení pro rodinu a lámete si hlavu nad
tím, jaké originální občerstvení připravit? Pomůžeme vám. Přijďte si pro celé
pohoštění k nám do Obchodu NaZemi. Jistě vás potěší, že jsou letní slevy!
Máme pro vás připravené chuťovky, jako jsou arašídy & kešu s chilli, sušenky, spoustu
čokoládových tyčinek, vanilkové karamelky, čokoládové cookies a mnoho dalších. Z nápojů
můžete připravit ledové čaje nebo horkou čokoládu. Pokud chcete být hodně kreativní, připravte
pokrm z Quinoi.
Podívejte se na celý sortiment pochutin na párty a objednejte si je už dnes.

Kakaová sušenka s červenou
řepou

Zelený ledový čaj s citrónem

24,00 Kč
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38,00 Kč
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Kešu s chilli a limetkou

Polomáčené sušenky

50,00 Kč

49,00 Kč

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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