HVAD VED DU OM
FAIRTRADE?
Svar på 8 spørgsmål
om FAIRTRADE
og vind dejlige
FAIRTRADE præmier.
Bliv en del af den globale
World Fairtrade Challenge
12. - 14. maj 2017

WORLD FAIRTRADE CHALLENGE
I perioden 8. - 14. maj sættes der på globalt plan
fokus på Fairtrade gennem kampagnen
World Fairtrade Challenge.
Den lokale udfordring
Lokalt i Odense afvikles en konkurrence, hvor du kan være med – hvis du
altså tør tage en udfordring fra Fairtrade By Odense. Så kan du nemlig vinde
dejlige præmier doneret af engagerede partnere i Fairtrade By Odense.
Det eneste, du skal gøre, er at deltage i vores quiz, som handler om Fair
trade. Det er ikke så svært, som man skulle tro, for alt hvad du skal vide, står
faktisk sammen med quizzen. Så kan det da ikke blive nemmere, vel?

Den globale World Fairtrade Challenge
Virksomheder, skole, caféer, butikker, foreninger og private i hele
verden deltager i World Fairtrade Challenge. Og du kan nemt vise
verden, at du støtter op om World Fairtrade Challenge.
Læs hvordan på: www.fairtradechallenge.org.

Så klik på pilen, læs lidt om Fairtrade, udfyldt quizzen – og vind.

GÅ TIL QUIZ
Præmierne, som du kan vinde:
	Café Fyrtøjet: 1 cafébesøg for 2 personer
(2 retter fra cafékortet, 2 drikkevarer og 2 Fairtrade-kaffe).
 Kvickly Dalum: Fairtrade-produkter til en værdi af 1.000 kr.
	Scandic Odense: 1 overnatning inklusive morgenbuffet for 2 personer på
valgfrit Scandic Hotel.
 Nelle’s Coffee & Wine: 1 gavekort på 400 kr.
 Café Mauritz: 1 gavekort på 1.000 kr.
 Den Smagløse Café: 6 stk. gavekort til Fairtrade-kaffe/the à 250 kr.
 Merkur Andelskasse: 2 gavekort à 1.000 kr. til Fairtrade-produkter.
	Kieler Entreprice A/S: 2 gavekort til Dinner Deluxe hos Pasfall
(3 retters koncertmenu inklusiv 3 glas vin).
 McDonald’s i Odense: 200 kaffekort à 10 kr.
Vi trækker lod blandt deltagerne, og vinderne får direkte besked.
Læs mere: www.odense.dk/FairtradeByOdense

Om Fairtrade By Odense
Fairtrade By Odense er et samarbejde mellem det odenseanske
erhvervsliv, organisationer, foreninger, kommune og enkeltperso
ner om at fremme etisk handel i Odense. Aktiviteterne i Fairtrade
By Odense gennemføres i samarbejde med projektets partnerkreds,
som består af over 50 forskellige odenseanske aktører, der drikker
fairtrade-kaffe på arbejdspladsen eller serverer fairtrade-kaffe for
deres kunder.
@FairtradeByOdense

#FairtradeByOdense

www.facebook.com/FairtradeByOdense

www.odense.dk/FairtradeByOdense

