Přehled dodavatelů fairtradových výrobků
Fairtradové výrobky lze v České republice sehnat na řadě míst,
pro individuální spotřebitele je důležitá síť maloobchodních
řetězců a prodejen zdravých výživ, širší paletu fairtradových
výrobků nabízí specializované obchody.
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Pro drobné prodejce, provozovatele kaváren a restaurací, ale i
veřejné zadavatele je užitečný seznam velkoobchodů a
dodavatelů pro kavárníky. Tyto dvě skupiny dodvatelů mohou
také oslovit veřejní zadavatelé s vypsanou veřejnou zakázkou na
nákup fairtradových výrobků.
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VELKOOBCHODY

JAK POZNÁME FAIRTRADOVÉ
VÝROBKY
Spotřebitel pozná fairtradový výrobek
nejlépe podle certifikační známky Fairtrade
na obale. Ve specializovaných fairtradových
obchodech je možné zakoupit i výrobky
(především řemeslné a textilní zboží), jenž
certifikační známku nemají a pocházejí od
členů Světové fairtradové organizace (WFTO),
kteří obchodují pouze v rámci systému fair
trade. Oba tyto systémy pro fairtradovou
produkci a obchodování sdružují jak zástupce
obchodníků a spotřebitelů, tak zástupce
samotných producentů.

★ Fair Trade Centrum – www.fairtradecentrum.cz (tel. 731 506
432, 537 021 319, info@ftcentrum.cz)
★ Mamacoﬀee – www.mamacoﬀee.cz (tel. 777 846 760,
ales.masner@mamacoﬀee.cz)
★ Miko káva – www.mikokava.cz (tel. 261 912 160,
obchod@mikokava.cz)
★ Obchod NaZemi - obchod.nazemi.cz (tel. 778 478 876, velkoobchod@nazemi.cz)
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Obchod NaZemi - Pekařská 22, Brno (obchod.nazemi.cz, tel. 774 427 377, obchod@nazemi.cz)
Fair Trade Centrum – Velká Mikulášská 10, Znojmo (tel. 537 021 319)
Fair&Bio- Sokolovská 29, Praha 8 (www.obchodfairbio.cz, tel. 733 579 408, prodejna@ekumakad.cz)
Jeden Svět - Korunní 60, Praha 2 (www.jedensvet.org, tel. 733 538 680, obchudekjs@seznam.cz)

★
★
★
★
★
★
★

Kaufland – www.kaufland.cz
DM drogerie – www.dm-drogeriemarkt.cz
Tesco – www.itesco.cz
Makro – www.makro.cz
Globus – www.globus.cz
Interspar – www.interspar.cz
Marks and Spencer – www.marks-and-spencer.cz
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Fair&Bio - www.fair-bio.cz ( tel. 734 178 199, pražírna@fair-bio.cz)
NaZemi – obchod.nazemi.cz (tel. 778 478 876, velkoobchod@nazemi.cz)
Kafírna Trutnov - www.kafirna-trutnov.cz (tel. 776 595 417, info@kafirna-trutnov.cz)
Mamacoﬀee - www.mamacoﬀee.cz (tel. 775 445 453, klara.adamova@mamacoﬀee.cz)
Miko káva – www.mikokava.cz (tel. 261 912 160, obchod@mikokava.cz)
Tchibo - www.tchibo-coﬀeeservice.cz (tel. 234 096 005,
milos.konya@tchibo.cz)
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VÍCE INFORMACÍ O KAMPANI

www.fairtradovamesta.cz
www.facebook.com/fairtradovamesta

