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konkurencja

firmY odzieżowE
Polska: 13 600 
UE: 120 000
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wartości

Zdjęcie: G.M.B. Akash/Panos Pictures
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Komunikacja konsumencka

Wierzymy, że szacunek dla środowiska naturalnego, etyczne działanie producentów oraz 
świadome wybory konsumenckie budują nową jakość rynku, którego fundamentem jest 
troska o naturę i wyczerpywalne surowce Ziemi, poszanowanie ludzkiej pracy i 
rzemiosła oraz połączenie pasji z biznesem.

Chcemy wspólnie z Tobą kreować świat oparty na szacunku do ludzi i trosce o 
środowisko poprzez stymulowanie                                   i rozwijanie rynku etycznych i 
zrównoważonych wyborów. Zapraszamy do współpracy!

Z naszego fundamentalnego szacunku dla ludzi wynika głęboka troska o środowisko, w 
jakim żyją. Dlatego nieustannie dokładamy wszelkich starań, żeby optymalizować nasze 
technologie produkcji i materiały oraz wprowadzać usprawnienia we wszystkich 
obszarach, które przekładają się na wpływ, jaki wywieramy na środowisko naturalne.

Jako firma odpowiedzialna społecznie odpowiadamy na wezwanie ONZ skierowane do 
przedstawicieli świata biznesu i w swojej działalności kierujemy się 10 podstawowymi 
zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i 
przeciwdziałania korupcji.

Szacunek dla środowiska naturalnego jest wpisany w filozofię naszego działania. 
Kierujemy się polityką zrównoważonego rozwoju i dążymy do tego, aby zminimalizować 
negatywny wpływ na środowisko i ekosystem.
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znak certyfikacyjny fairtrade
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Znak certyfikacyjny fairtrade

świadomość            rozpoznawalność                   pozytywne                                                            
. i wiarygodność                       konotacje

źródło: Fa i rtrade International GlobeScan Consumer Study 2015
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FairpantS: historia sukcesu

źródło rysunku: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa-mapa_polityczna.png

JAPONIA
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Łańcuch dostaw fairtrade



WWW.FAIRTRADE.ORG.PL @FAIRTRADEPOLSKA

Łańcuch dostaw fairtrade
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Kontrola w łańcuchu dostaw

Producing countryConsuming country Licensee 

Producent
surowca

Przetwórca              
w Polsce

Lokalny
przetwórca 

Importer

Kraj produkujący Kraj konsumujący

Licencjobiorca
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Kraje producenckie Fairtrade
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Jakie problemy producentów?

• Niestabilna sytuacja polityczna 

• Ubóstwo

• Brak płacy zapewniającej utrzymanie

• Złe warunki pracy

• Nierówna pozycja handlowa wobec kontrahentów
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Fair play a fairtrade



WWW.FAIRTRADE.ORG.PL @FAIRTRADEPOLSKA

Standardy fairtrade
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1,5 MILIONA 
ROLNIKÓW          
I 
PRACOWNIK
ÓW 

1 300 
ORGANIZACJ
I 
PRODUCENT
ÓW 
FAIRTRADE 
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Premia 
Fairtrade 

150 
milionów 
euro rocznie
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32 000 
PRODUKTÓ
W 
FAIRTRADE 
DOSTĘPNYC
H  NA 
ŚWIECIE
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Fairtrade w mediach 
społecznościowych



WWW.FAIRTRADE.ORG.PL @FAIRTRADEPOLSKA

Fairtrade w mediach 
społecznościowych
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Fairtrade w TV
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Promocja znaku fairtrade
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Fairtrade w przestrzeni publicznej
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Fairtrade w przestrzeni publicznej
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Promocja i edukacja
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Wsparcie sprzedaży
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wzrost sprzedaży produktów fairtrade

+34%
+58%

Wartość sprzedaży detalicznej w euro
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Dołącz do Fairtrade!

Przetwórca              Importer Licencjobiorca Detalista Konsument
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Fairtrade – warto!

Tomasz Makowski │ Fairtrade Polska
Key Account Manager 
tel.: +48 603 859 962 │ e-mail: 
tomasz.makowski@fairtrade.org.pl │ 
skype: makowski.krakow


