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Wrångebäck den 21:e Oktober 2015

Kära återförsäljare!
I förra utskicket ulovade vi lite nyheter!  Här kommer bilder på  mycket nytt att duka upp med i Julskyltningen! 

glittrande julkort
De här julkorten kommer från Fair 
Trade organisationen Jaab Cards i 
Thailand som ger arbete åt fattiga 
kvinnor. De är tillverkade av miljö-
vänligt mullbärspapper. 
Dubbelvikta kort  med kuvert. 
Korten är 12,5 x 12,5 cm
Glittrande Julkort TH-30010

julkort av plåt och tråd
 Vi fick in ett roligt Julkort med sändningen 
av korten med ”Plåt & Tråd” från Kenya. 
Tillverkat av återvunnet material från Kick Trading.
Dubbelvikt kort med kuvert.
Julkort ”Plåt & Tråd” KE-10101

Bцrs- ”Mickel Rдv”
Hantverk av getläder från Indien. Equitable Marketing Asso-
ciation (EMA) i Kolkata är ett indiskt initiativ för social och 
företagsmässig rättvisa. De arbetar med marginaliserade 
och minoritetsgrupper. Storlek: 9x10cm (inkl.öron) 
Börs ”Mickel Räv”  IN-23109
 

bordstablett av strimlad bambu
Tillverkade i Vietnam av strimlad bambu. Underläggen i 
julfärger kompletterar vår tidigare serie med bordstabletter!
Bordstablett av strimlad bambu  Natur VN-20218
        ”               ”         ”              ”       Röd    VN--20217

salladsbestickav bambu
Lackarbete från marginaliserade grupper i Vietnam. 
Salladsbesticken finns sedan tidigare i andra färger men nu 
har vi kompletterat med julfärger! Glänsande rött och silver.
Salladsbestick av bambu  Silver VN-20219
        ”                   ”      ”         Röd    VN-20220
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Presentboxar från nepal
Många prickiga askar i ”bli-glad-färger”från Nepal. De här boxarna är tillverkade av handgjort papper, ett traditionellt nepa-
lesiskt hantverk. Papperet görs av bomullslump, återvinningspapper, bananblad och bark från loktaträdet. 

Tre små askar som passar 
i varandra.
Säljes i butik alla tillsam-
mans eller var för sig.
Måtten på de tre olika 
askarna är:
7,5x7,5x4,5 cm
10x10x5,5 cm
12x12x7 cm

Presentbox  med knapp, liten,
                                  3st Röd-gul-grön NE-29105
Presentbox  med knapp, liten,                                   
                                  3st Lila-cerise-brun NE-29106

          Askarna är tillverkade vid 
      Get Paper Industry där ca 200 
    personer, huvudsakligen kvinnor 
 har arbete. Lönen är dubbelt så hög 
som lagstadgad minimilön. De anställda   
 får gratis lunch och har sjukkassa mm. 
   GPI stöttar även lokalsamhället 
      med  verksamheter inom hälsa, 
             utbildning och miljö.

Presentboxarna ”liten” resp. 
”stor” försluts med en knapp
och är 14,5x14,5x6 cm
resp. 23x23x8,5 cm

Presentbox 3 storlekar
Röd-gul-grön 
NE-29102

Presentbox 3 storlekar 
Lila-cerise-brun 
NE-29101

Presentbox 
med rosett - 3st
Röd-gul-grön
NE-29103

Presentbox 
med rosett - 3st
Lila-cerise-brun 
NE-29104

Presentbox  med knapp, stor,
                                  3st Röd-gul-grön NE-29107
Presentbox  med knapp, stor,                                   
                                  3st Lila-cerise-brun NE-29108

Mått: 
9x1ox4cm
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saffran!
Nu har vi gått in i högsäsongen för saffran! Det 
känns perfekt att vi just fått in en stor sändning! 
Vi har mest av 0,5g askarna, men vi har även fått 
in en begränsad mängd 5g burkar samt även några 
stycken 10g! Vi skickar med Julrecept! 
Saffran 0,5g AF-27100
Saffra       5g  AF-27200
Saffran   10g AF-27300

Paranцtter och paranцtsolja
Nu finns dessa efterlängtade produkter här igen!
Vi vet att många kunder säljer nötter i lösvikt och för er har 
vi nu fått in paranötterna  i storförpackning!
Paranötsolja 250ml PE-16002 
Paranötter 100g  PE-16001
Paranötter 1kg  PE-16004
Paranötter 20kg PE-16005

regnskogsljus
På organisationen Candela i Peru, som vi köper våra paranötter 
från, tar man även tillvara kapslarna som paranötterna har 
legat i. De blir vackra ljus!
Vi kallar dem ”regnskogsljus”. Stearinmassan har tillsatts 
milda dofter i form av lavendel, citron och vanilj! 
Ljusen brinner länge ca. 13-14 timmar.
                                                  Regnskogsljus Lavendel Pe-16200
                                                         ”                 Citron       Pe-16201
                                                         ”                 Vanilj        Pe-16202

Hjдrtan till jul 
KAMPANJ ! !

        Ingen Jul utan chokladhjärtan! De är vackra att 
          lägga ut på Julbordet och att dekorerara med 
            i butiken!   Och så är de ju väldigt goda!
           Dessutom trevligt att ha på disken och kanske           
                         bjuda kunderna  som julhandlar!
                     Sänkt pris fram till Jul!

Ja, detta var allt för denna gång! Skynda på att beställa, 
en del av varorna finns bara i begränsad mängd! Vi hop-
pas att ni får en riktigt rekordstor försäljning inför Jul! 
Alla borde köpa Fair Trade julklappar eller hur!

PS. Nu är det högsäsong för dadlar också! Passa på att ladda upp 
med våra underbara, saftiga jättestora dadlar! 
Vi gör en kampanj för dem också när vi ändå är igång! 
Om ni beställer 20st à 250g skickar vi med ett paket gratis för prov-
smakning så ni kan bjuda av dem!

vдlj fair trade!


