Invester i en etisk sertifisert profileringsgave til ansatte og kunder
- og til deg selv.

Verdens første biodynamiske, klimanøytrale og fairtrade-sertifiserte frotterhåndklær –
er laget av SEKEM i Egypt for GlobalFairTrade. I tillegg inneholder disse håndklærne
en ekstra dimensjon: Stolthet, verdighet og mening, – både for mottaker og
produsent! Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og Norad.
Clean cotton håndklærne fra SEKEM
finnes i fargene beige, mørkbrun og
sort. Alle i luksuskvalitet: 520 gram.
Ett badehåndkle (140x70 cm)
koster 320,- kroner.
Ett gjestehåndkle (45x70 cm)
koster 135,- kroner.
Bestill her:
randi@globalfairtrade.com
tlf: +47 93419980
Pakketilbud: Ett badehåndkle og ett
gjestehåndkle totalt 400,- kroner.
Ett badehåndkle og to gjestehåndklær totalt 470,- kroner.
Prisene inkluderer alle sertifiseringer,
eks mva og frakt. Volumrabatt. Logo
kan sys på og kommer i tillegg.
Bomullsproduksjon: Vanlig bomullsdyrking er svært forurensende. Nær 25 prosent
av alle gifter, kjemikalier og innsektsmidler som brukes i jordbruket, stammer fra
de tradisjonelle bomullsplantasjene. Flere tusen voksne og skolebarn får kroniske
helseproblemer av disse giftstoffene årlig, og forurensning av drikkevann og
ødeleggelse av dyrkbar jord, er kjente konsekvenser av giftbruken. Egyptisk bomull
er den fineste og mest langfibrede form for bomull i verden og finnes kun ved
Nilen. Bøndene vi samarbeider med dyrker bomullen sin uten bruk av giftstoffer,
sprøytemidler eller kjemikalier. Det samme gjelder veien fra bomullsplanten, via
veving, sying og farging - helt frem til ferdig tekstil.
Fair Trade: Prinsippet krever at alle personer i hvert ledd
av produksjonen får rettferdig betaling. Sertifiseringen
garanterer at bonden har fått en avtalt pris for
bomullen som han kan leve av og at
produktet fremstilles uten barnearbeid.
Les Aftenpostens reportasje om
“Revolusjonen i Egypts jordbruk” her

Klimanøytralt: Bomullen er dyrket uten sprøytemidler og høstet for hånd. Fremstillingen av håndklærne er gjort uten kjemikalier. Transport og bruk av strøm er klimanøytralisert gjennom SEKEMs komposteringsprogram – et unikt prosjekt som sluker farlig
metangass og gjør slam og slaggstoffer fra Nilen om til fruktbar jord. Programmet er
sertifisert gjennom TUV og Soil and More.
Les mer om venneforeningen
SEKEM Scandinavia – clean cotton
www.sekemscandinavia.com
Se en film om SEKEM.com her
CSR og firmaets profil: Ved å velge
biodynamiske, klimanøytrale og fairtradesertifiserte bomullsprodukter for din virksomhets
profil, har du bidratt til å ivareta planeten vår og
dens arbeidere – også i fremtiden. Corporate
Social Responsibility – fra ord til handling, mer
enn veldedighet og sponsing.

Gratulerer med ditt valg av gave- og profileringsartikkel for din virksomhet!!

Bestill dine rettferdige og økologiske bomullsprodukter her: www.globalfairtrade.com
info@globalfairtrade.com eller tlf 926 29 500

Følg Sekem Scandinavia på facebook

