»Beoordelingsformulier voor bedrijven en Civiele
Organisaties«
Voor een Fairtrade Gemeente Zevenaar
In samenwerking met een studentenwerkgroep van hogeschool Van Hall Larenstein, werkt gemeente
Zevenaar richting het doel om een Fairtrade gemeente te worden. Om dit doel te bereiken, is het nodig
om met bedrijven en civiele organisaties in de gemeente Zevenaar samen te werken. Met de ingevulde
informatie in dit formulier, krijgen de studentenwerkgroep en de gemeente Zevenaar een beter beeld van
hoe veel momenteel gebruik wordt gemaakt van Fairtrade producten, en hoe het (ook in een potentiële
samenwerking) verder gestimuleerd zou kunnen worden om richting een duurzamere toekomst te
werken.
Invullen van dit formulier duurt ongeveer 5 minuten.
Naam zaak/ winkel: ____________________________________________________________________
Contactpersoon: _______________________________________________________________________
Contact (Email/Tel): ____________________________________________________________________
Bedrijven en Organisaties
Stelling Criteria

JA

NEE In uitvoering / Onbekend?

Ons bedrijf biedt minimaal twee gecertificeerde Fairtrade producten aan
(bijv. koffie en thee)
Anders, namelijk (optionele):

Zoals aangegeven in de bijlagen van dit formulier, zijn wat mogelijke voordelen van een samenwerking voor
uw bedrijf
-

Vermelding op de landingspagina Fairtrade gemeente Zevenaar
Deelname aan een jaarlijks Fairtrade Event
Fysieke vermelding als campagne-deelnemer (d.m.v. een sticker/ bordje)
Uitnodigingen ontvangen voor deelname aan (ondernemers) activiteiten
Jaarlijks 4 begeleiding door de werkgroep Fairtrade gemeente Zevenaar

Wat zou de Fairtrade working group van de gemeente Zevenaar verder kunnen doen om u verder te
ondersteunen om uw aanbod van Fairtrade producten uit te breiden?

IkIkheb
omom
mijn
Fairtrade
aanbod
te breiden
hebgeen
geeninteresse
interesse
mijn
aanbod
uit te uit
breiden

Commentaren, Feedback & Vragen

Bent u geïnteresseerd om partner te worden van de "Fairtradesamenwerking van Winkels en
Organisaties" voor de Fairtrade working group van de Gemeente Zevenaar?

JA

NEE

MISSCHIEN (heb meer informatie nodig)

Bij toestemming om partner te zijn met de Fairtrade working group Zevenaar, ben ik ervan bewust
dat mijn Zaak/ Organisatie/ Onderneming wordt aangegeven op de webpage van de lokale
Gemeente, met daarbij een link naar de website en contactinformatie van mijn Zaak.

Voor meer informatie, bezoek:
https://www.zevenaar.nl/fairtrade-gemeente

