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Szanowni Państwo!
Jako Państwa klient chciałbym, by w Państwa
ofercie łatwiej było znaleźć produkty Sprawiedliwego
Handlu, tak popularne w większości krajów
zachodnich. Jak wszystkim świadomym konsumentom,
zależy mi na tym, by były one dostępne, ponieważ
poprzez swoje decyzje zakupowe chcę wpływać na
polepszenie warunków pracy i wynagrodzenia ubogich
mieszkańców krajów globalnego Południa.
Z tego względu uprzejmie proszę o włączenie
produktów Sprawiedliwego Handlu do Państwa
oferty i ich odpowiednią ekspozycję. Taka decyzja
z pewnością wpłynie na pozytywne postrzeganie
firmy przez Państwa klientów. Posiadanie produktów
Sprawiedliwego Handlu pozwoli również wyróżnić
Państwa ofertę z innych, obecnych na rynku.
Informacje na temat firm oferujących produkty
Sprawiedliwego Handlu można znaleźć 
m.in. na
www.fairtrade.org.pl/hurt
Z poważaniem
.................................................................................................
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Więcej informacji: Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”, www.fairtrade.org.pl
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Produktem Sprawiedliwego Handlu jest produkt oznaczony certyfikatem
potwierdzającym, że wytwórca wypełnia przy jego produkcji standardy weryfikowane
w ramach systemów certyfikacji Fairtrade, Naturland Fair, Fair for Life lub EcoCert
Fair Trade, lub jest dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego
Handlu ( członków World Fair Trade Organization).
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
(Nazwa i adres firmy)

Publikacja wydana na licencji Creative Commmons przez Fundację „Koalicja
Sprawiedliwego Handlu” (fairtrade.org.pl) w ramach projektu Sprawiedliwi,
aktywni, świadomi – rozwój kampanii „Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego
Handlu” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach
projektu 382_I/2015.
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