
 ÅTERFÖRSÄLJARTRÄFF
 

ONSDAGEN DEN 3:E FEBRUARI
 

ÖPPET HUS KL. 13.00-18.00
här hos oss i Wrångebäck!

Vi bjuder på FIKA så klart med ”doppa” utifrån vårt sortiment!
Vi bjuder även på 10% RABATT 

på vårt övriga sortiment på det ni handlar när ni är här!

VARMT VÄLKOMNA!

NORTH & SOUTH
FAIR TRADE

Wrångebäck den 11:e Januari 2016!

Kära återförsäljare!

God Fortsättning på det nya året! Hoppas Julförsäljningen gått fint och att ni behöver ladda hyllorna med nya varor!

Vi börjar året med KAMPANJPRISER på några varor i gladaVÅRLIGA FÄRGER. För även om det just nu är många
minusgrader ute så står ju faktiskt våren snart för dörren! Passa på fram t.o.m. fredagen den 5:e Februari!

Vi vill också bjuda in er beställare till:

MARMELADER FRÅN CHILE   &   100g TEER  
             BÅDE MARMELADER & TEER SAMTLIGA SORTER  25kr/styck (tidigare varierande pris upp till 31.70)

BAMBUSKÅLAR FRÅN VIETNAM:
     LITEN 53KR  (tidigare 65kr)

     MELLAN 75KR  (tidigare 93kr)

     STOR MED PLATS FÖR BESTICK 99KR  (tidigare 123kr)
SALLADSBESTICK FRÅN VIETNAM:
                 89 KR/PAR  (tidigare 120kr)

Hör av er senast den 31/1 per mail eller telefon att ni kommer!



Wrångebäck, 544 94 Hjo, Tel. 0503-20001,  www.northsouth-fairtrade.seNORTH & SOUTH
FAIR TRADE 

 NORTH & SOUTH
     FAIR TRADE   /

___________________________________________________________________________________________________

NYHET
FRUKTKORG MINDRE 22CM 

Ny i vårt stora sortiment av handflätade palm-
bladskorgar från Sri Lanka.

Nu har vi därmed fruktkorgen i 
4 olika storlekar!

Det blir fina set som man kan sälja tillsammans!
Vi har haft den för ett par år sedan men fick nu 
in några igen. Det är en bra användbar storlek 
på ca 21-22cm i diameter på yttre kanten. 
Fruktkorg mindre 22 cm finns naturell samt de 
tre design och färger som syns på bilderna. 

Pris Fruktkorg Mindre Naturell                    23kr
        Fruktkorg Mindre med färg & design 26kr

HALLÅ, HALLÅ!!  
Bara för att Julen är över skall man inte sluta med dadlar!!
Dadlar börjar bli mycket populärt! De är både goda och innehåller en massa nyt-
tigheter som A, B & C-vitaminer, kalcium och järn! 
Mycket efterfrågad vara av alla som gärna äter raw food! 
Vi skickar med RECEPT!
När du köper dadlarna stöder du palestinska småbönder och bidrar till att deras 
ekonomi och rättigheter stärks!

TIDEN GÅR FORT.....  
Påsken är mycket tidig i år...
Visserligen är Julpyntet just borttaget, men då 
vi nog inte hinner göra något ytterligare utskick 
före Påsk passar vi på att påminna om våra 
träägg från Sri Lanka. Vi har just frått in årets ägg 
från producenten och de är finare målade än 
någonsin. De lyser i sina klara glada färger som 
värsta ”Fabergeeägg”. Ett mycket fint hantverk! 

 Det var allt för denna gång! Vi önskar en fin fortsättning 
på 2016 och hoppas vi får träffa många av er 
den 3.e februari! Varmt välkomna än än gång!

PS: Vill ni ha era fakturor per mail? Allt fler väljer det alternativet. Praktiskt för både er och oss och dessutom bättre för miljön!
Slå en signal till oss eller maila Åsa (asa@northsouth-fairtrade.se) om vi kan övergå till mailfakturor till er!


