Sporočite svoje vrednote. Utrdite svoj ugled.

Podarite odgovorno darilo.
Bliža se čas obdarovanj in vsako leto si belimo glavo, kaj izvirnega podariti
svojim poslovnim partnerjem. Prav je tako. Vsako darilo pove veliko o
osebi, ki ga poklanja, in njenem odnosu do obdarovanca.
Podjetja ste eden izmed generatorjev sprememb, zato lahko z izbiro izvirnih in privlačnih daril
presežete preživeto prakso ter posežete po sveži in inovativni rešitvi. Zato vam predstavljamo
poslovna darila, ki predstavljajo preprosto in elegantno, obenem pa etično izbiro.
Z etičnim obdarovanjem boste na izviren način utrdili ugled podjetja, ki deluje na ekonomsko,
družbeno in okoljsko odgovoren način.
Etične odločitve povečujejo verodostojnost in transparentnost vašega poslovanja ter gradijo
zaupanje v vaše podjetje med poslovnimi partnerji in dobavitelji. Odločitev za odgovorna darila
bo vaše podjetje postavila na zemljevid dobrih praks na področju odgovornega poslovnega
delovanja. S takšnim korakom boste izkazali poštenost do vaših sodelavcev, poslovnih partnerjev,
strank, družbe in okolja.
Naj vam bo ta katalog v pomoč pri plemeniti izbiri, s katero boste z malo denarja storili nekaj
pomembnega za vse nas.
Pravična trgovina 3MUHE
Krilca, darila s čarobno močjo
Smetumet, kulturno ekološko društvo
Društvo Humanitas
Zadruga Buna
Hiša izročila
Breja preja

Pravična trgovina
3MUHE
Darila, ki smo jih v ponudbi pripravili za vas, v sebi
nosijo preplet desetih načel pravične trgovine,
poslovnost in izvirnost. Pripravljena darila vsebujejo
vse elemente, ki prispevajo tudi k lepšemu, boljšemu in
nemalokrat bolj uspešnemu komuniciranju. Nedvomno
so to darila, ki izžarevajo enakost, preglednost,
pravičnost, trajnostni razvoj in v sebi nosijo vrednote,
ki jih želite sporočati. Z drugimi besedami - z darilom
iz pravične trgovine boste gotovo zadeli.

Izbirate lahko med darili iz ponudbe spodaj, lahko pa
se dogovorimo za sestanek in si iz naše ponudbe sami
sestavite darilo.

Za naročila, več informacij o izdelkih in zgodbah pravične trgovine sem vam
na voljo Katarina na številki 040 656 889 in po elektronski pošti na naslovu
katarina@odjuga.si.Več o pravični trgovini in izdelkih pa je na voljo tudi na
spletnih straneh www.3muhe.si in www.odjuga.si.

SLADKO LETO
Mascao čokolada (npr. črna)
Kava Organico
Indijski oreščki s črno čokolado
Darilna embalaža

različna polnila čokolade, 100 g,
100 % arabica iz Mehike, 250 g, eko pridelava
oreščki in črna čokolada iz eko pridelave, 125 g

10,44 EUR

ZANIMIVO LETO
Indijski oreščki z belo jogurtovo čokolado
Zeleni čaj z ingverjem - CHA
Darilna embalaža

oreščki in čokolada iz eko pridelave, 125 g
čaj, 42 g, 24 vrečk

6,75 EUR

PRIJETNO LETO
Milo (sivka, pomaranča, vrtnica ali sandalovina)
Darilni bon za 3MUHE za 10 EUR
Darilna embalaža

različni vonji mil, 100 g, naravna olja

13,25 EUR

BREZSKRBNO LETO
Lutka za manj skrbi
Mascao čokolada, črna
Čaj Morgengrusse
Darilna embalaža

lutka odžene skrbi, če jo čez noč položimo pod blazino
črna čokolada 85 %, 100 g, iz eko pridelave
čaj rooibos z limonsko travo, 20 vrečk

7,29 EUR

ZDRAVO LETO
Cimet v prahu
Kokosovo mleko 160 ml
Rjavi jasminov riž
Darilna embalaža
8,60 EUR
Vse cene vključujejo DDV.

kokosovo mleko iz eko pridelave, 160 ml
neoluščen riž, 1 kg

Krilca -

darila s
čarobno močjo
Krilca so darila mogočne sorte –
so dobra dela, preoblečena
v čarobna darila.

V nevladni organizaciji Umanotera smo leta 2007 predstavili
prvi slovenski katalog etičnih oziroma družbeno odgovornih
daril, imenovan rilca, darila s čarobno močjo. To so darila,
ki jih v obdarovančevem imenu namenimo nekomu v stiski.
Obdarovanec prejme lično oblikovano čestitko z originalno
ilustracijo, darovani denar pa gre v celoti za enega od dobrih
namenov, ki si ga seveda izberemo sami.

Gre za inovativne pakete, s katerimi je možno omogočiti
šolanje otrokom v Gani, posvojiti del na, urediti gozdne
poti, nasmejati otroke v slovenskih bolnišnicah, oskrbeti
male živali, zagotoviti pitno vodo, kupiti delček tropskega
gozda, zavarovati čebele in še in še. Tako lahko z nakupom
takšnega izvirnega darila pripomoremo k ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst, zmanjševanju revščine v državah
globalnega juga, boju s podnebnimi spremembami, ali pa
razveselimo otroka brez staršev z mesečnim tečajem plavanja. Poleg tega ne smemo pozabiti še na ostale dobre
strani te vrste obdarovanja – z njim ne obremenjujemo
okolja, izognemo se nakupovalni mrzlici in dolgim vrstam
v trgovinah ob večjih praznikih, hkrati pa obdarovanca
presenetimo na res izviren način.

Krilca podjetjem nudijo okolju prijazno in družbeno
odgovorno alternativo za oblikovanje novoletnega nabora
daril, ki bodo vzbudila pozornost in hkrati zagotovila dober
sprejem. Podjetje lahko izbira med 42 darili iz Slovenije,
regije bivše ugoslavije in držav globalnega juga, darilu doda
osebno posvetilo, svoj logotip ter se izogne pošiljanju pošte.
Da je denar porabljen namensko, zagotavlja Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Informacije
in naročila: www.krilca.si, 01 439 4895, krilca@krilca.si,
Umanotera, p.p. 4440, 1000 Ljubljana.

Oglejte si video Krilca, poslovna darila z mogočnimi posledicami.
video: http://bit.ly/1B4IdfX

Smetumet
Kulturno ekološko društvo Smetumet je nevladna,
neprofitna organizacija, rojena leta 2007, ki deluje v javnem
interesu. Skozi spoj umetnosti, ekologije, oblikovanja in
igranja osvetljujemo posameznikov odnos do narave,
potrošnje, smeti in soljudi.
Znamka Smetumet združuje zabavne, uporabne, vzdržljive,
sporočilne, domišljene in dovršene unikatne kreacije in
maloštevilne serije, izdelane iz lokalno zbranih in očiščenih
smeti.

Izkupiček prodanih izdelkov gre v mošnjiček, ki nam pomaga pri rednem
delovanju, pokrivanju stroškov prostora ter (so) nanciranju neodvisnih
projektov in akcij, ki niso (dovolj) podprti s strani javnih ali zasebnih nancerjev.
Nakup in ogled izdelkov v živo : SmetumetZibka, Celovška 53, Ljubljana
pon-pet, 10-18h.
Več o društvu ter celoten pregled Smetumet izdelkov: www.smetumet.com
Kontakt: smetumet@gmail.com

poslovna,
promocijska in
osebna darila,
voščila in vabila

... ker je material, ki lahko postane darilo, že v vašem košu ...
Če ste ali želite postati družbeno odgovorni in ekološko osveščeni, naročite poslovna darila, voščila
ali vabila iz pisarniškega ali industrijskega odpadnega materiala vašega podjetja. Oblikujemo
domiselne, duhovite, estetske in uporabne izdelke po naročilu, ki jih lahko podarite svojim poslovnim
sodelavcem ali prijateljem.
Upajte si!

Zaves(t)na vrečka

SPORTaška: Žepek

Prepih: Jagoda

Obesek O, krasen!

Zavestno rečemo NE! embalaži za
enkratno uporabo, ki ni prav nič
enkratna, zato imamo svoj
kompletek vedno s seboj.
Nekoč zavese stare mame, danes
vrečke za nakup sadja in zelenjave.
Ne menjajmo le zaves na oknih,
spremenimo tudi vsakdanje navade.

Sporočila na reklamni ceradi in konferenčnih trakovih se prelevijo v
impresijo tvojega vsakdana. Žepek je trpežen in vodoodporen, služi
pa kot mala denarnica, toaletka, peresnica, varovalo za telefon ali
drugo-namenska torbica za na ključe, ovratni trak, pas ali enostavno
potisnjena v žep.

Lahna zložljiva trajna vrečka s pridihom vetra, v
katerem je nekoč plapolala v obliki zastave.
Vsaka ima unikatno kombinacijo barv in vzorcev.

Sveži poganjki naj ti začinjajo solate,
krasno okolje in lepi dogodki pa tvoje
življenje. V modelčke za tradicionalno slovensko medeno pecivo – mali
kruhek – so vmešana kartonasta
jajčna embalaža in semena divje
rukole / bazilike / peteršilja / redkvice
ali solate berivke. Kuverta je izdelana
iz presežnih časopisov za slepe.

oblikovanje: smetumet
tri velikosti - cca 23 x 33,
29 x 33 in 33 x 39 cm
cena 1 kom: 4,57 EUR + 9,5 % DDV
komplet treh: 10,96 EUR + 9,5 % DDV

oblikovanje: smetumet
dve velikosti: mala 15 x 10 cm, velika 23 x14 cm
cena: mala 10,96 € + 9,5% DDV, velika 15,53 € + 9,5% DDV

oblikovanje: smetumet
3 velikosti: mala: 38 x 31 cm, srednja: 46 x 37 cm,
velika: 55 x 48 cm
cena: mala 10,96€ + 9,5% DDV, srednja 11,87 € +
9,5% DDV, velika 12,79 € + 9,5% DDV

oblikovanje: smetumet
velikost: kuverta 12 x 13 cm,
obesek cca 7 x 7 cm
Okrasi, posadi, zalivaj, uživaj!
cena 1 kom: 4,57 € + 9,5% DDV

Zadruga Buna
Buna.
Skodelico zavedanja, prosim!
Buna je ime za kavo v afriškem rogu, od koder rastlina
izvira. Je tudi ime zadruge, ki je posvečena družbeni in
okoljski odgovornosti, transparentnosti in svežini. Naš prvi
izdelek je sveže pražena kava, pripravljena po načelih Buna.
Buna je enotnega izvora, gojena v senci, sveže pražena,
ekološko pridelana poslastica iz pravične trgovine. Samo
po sebi je umevno, da je tudi 100 % arabika. Buna pravim
kavovpivcem ponuja popolnoma drugačno doživetje kave,
saj v tej temni tekočini najdejo okuse in arome cvetlic,
sadja, oreškov, kakava in še mnoge druge.

Svoje želje in zahteve nam sporočite po elektronski pošti na buna@buna.si ali nas
pokličite na 040 45 45 85. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Z izbiro kave, pripravljene po načelih Buna, boste svojim poslovnim partnerjem
sporočili, da se zavedate pomembnosti poznavanja porekla posameznih izdelkov,
podpirate transparento poslovanje, veste, kaj je kakovost in da ravnate odgovorno
do okolja.
Vse o načelih Buna, sveže praženi kavi in našem delovanju lahko preberete na
www.buna.si.

Kavo po načelih Buna vam zapakiramo po vaših željah
(količina in način mletja ali v zrnih), jo opremimo z
informacijami o kavi v vrečki (poreklo surovih zrn, način
pridelave in procesiranja, datum praženja) in navodili za
pripravo. Ta kava bo do vas prišla v manj kot tednu dni
od praženja in čisto sveže zmleta.
Že 100 g dišeče sveže pražene kave Buna bo tudi najbolj
zahtevnim kavopivcem privabilo nasmeh na obraz. Ko
pa jim boste povedali še, da kava, ki so jo dobili v roke,
nima negativnih učinkov na okolje in ljudi, vključene v
njeno pridelavo in predelavo, pa bo njihovo zadovoljstvo
še večje.

Društvo
Humanitas
Društvo Humanitas letos praznuje 15. obletnico svojega
obstoja in 15. let globalnega učenja v Sloveniji. V tem obdobju
je društvo v Sloveniji uveljavilo metode globalnega učenja,
ki jih izvaja že ves čas svojega delovanja, spremlja pa tudi
razvoj globalnega učenja ter implementira spremembe v
svoje aktivnosti. Pri svojem delu skušajo vedno presegati
nesmiselne ustaljene vzorce in odpirati nove možnosti
delovanja.

Živimo v globaliziranem svetu, v katerem so življenja ljudi
močno prepletena in dejanja ljudi na enem koncu sveta
vplivajo na življenje na drugem. Zaradi te prepletenosti je
ključno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu
in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno
vlogo pri tem igra globalno učenje, ki nam skuša omogočiti
razumevanje svetovnih problemov ter nas opremlja z
znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih kot državljani sveta
potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi. Področja, ki jih
zajema globalno učenje, so raznovrstna, a med seboj vedno
prepletena in soodvisna. Tako se z njimi ukvarjamo tudi
na Društvu Humanitas ter jih prek delavnic, okroglih miz,
člankov, predavanj ipd. predstavljamo širši javnosti.

VOŠ ILNICE, I PRESE AJO VZORCE
Letos smo se odločili za izdelavo voščilnic, ki na malo drugačen
način spodbujajo razmišljanje o temah globalnega učenja,
hkrati pa nam dajejo možnost, da prek njih svojim sodelavcem,
prijateljem, poslovnim partnerjem ... sporočimo, v kakšnem svetu
si želimo živeti v prihodnje.
Pripravili smo okvir za voščilnice, ki presegajo vzorce. Te
voščilnice prilagodimo vašim željam - sami lahko izberete
vzorce za slikovno stran in sporočilo na tej strani. Nekaj vzorcev
in sporočil smo pripravili mi in lahko izbirate med njimi, lahko
pa nam pošljete svoje, mi pa za vas prilagodimo voščilnice. Na
drugi strani voščilnice pustimo prostor za vaše voščilo in navedbo
naslovnika.
Minimalna naročena količina Voščilnic, ki presegajo vzorce je 100
kom. V ceno je vključeno oblikovanje, tisk in dostava na želeni
naslov. Del sredstev od prodaje voščilnic, ki presegajo vzorce, bo
namenjen delovanju Društva Humanitas in nadaljnjem izvajanju
aktivnosti globalnega učenja.

BOTRSTVO
Na življenje vseh otrok ne morete vplivati, lahko pa ga na bolje
spremenite vsaj enemu. Družbeno odgovornim podjetjem
ponujamo vključitev v program botrstva v Afriki (Burkina Faso,
Gana, Kenija) ali v Sloveniji. Marsikatero podjetje se je že odločilo,
da z mesečnimi prispevki podpre otroke in jim tako izboljša tako
osnovne življenjske pogoje kot tudi izobraževalne možnosti. V
Afriki hkrati vlagamo neposredno v razvoj lokalne skupnosti,
tako da del tega zneska namenimo skupnostnim projektom,
kot so izgradnja knjižnice ali večnamenskega objekta, zdravniški
pregledi, program dodatnega prehranjevanja in inštrukcije.
Podjetja se lahko vključijo v program botrstva tako da sponzorirajo
enega ali več otrok in zanje namenijo določeno mesečno premijo
ki za otroke iz afriških držav znaša 22 evrov, za slovenske otroke
pa 34 evrov.
Podrobne informacije o poteku slovenskega in afriškega botrstva najdete na:
http://www.humanitas.si/?subpageid=23 ali pri koordinatorici programa botrstva
Dado Kebe (botrstvo@humanitas.si, 01 430 0343).

Hiša izročilaIzobraževalni center za
nesnovno kulturno dediščino
Hiša izročila je blagovna znamka Zavoda Pajn, nevladne
neprofitne organizacije, ki ima za svoje temeljno delovanje
registrirano umetniško ustvarjanje in znanstveno raziskovanje
na področju nesnovne kulturne dediščine. Z projektom V
istem čolnu - Mladi čuvarji izročila, katerega namen je prenos
znanj in veščin mojstrov na mlajše generacije so nastali
izdelki in storitve, ki temeljijo na nesnovni kulturni dediščini
Notranjske. Z nakupom izdelkov in storitev prispevate k
ekološkim in etnološkim prizadevanjem, da bi nesnovna
kulturna dediščina bila na voljo tudi prihodnjim rodovom.

Za več informacij in naročila smo vam na voljo na številki 068-641-628 in po elektronski
pošti na naslovu info@hisaizrocila.si. Več o delovanju Hiše izročila si lahko preberete na
naši spletni strani www.hisaizrocila.si.

STARODAVNI DREVAK
(stojalo za svinčnike) +
ZELIŠČNI ČAJ

ROKOVNIKI Z ROČNO TKANIMI
PLATNICAMI (A6)

KOMPLET ETERIČNIH OLJ
(3 X 10ml)

KOVANI OBESKI ZA KLJUČE IZ
RECIKLIRANEGA ŽELEZA

CENA: 22 EUR*

CENA: 33 EUR*

CENA: 15 EUR*

CENA: 19,50* EUR

DOGODKI IN PROGRAMI
(team-building programi, kulturni

dogodki, izobraževalne delavnice in
družabni dogodki)

V Hiši izročila nudimo tudi pestro izbiro programov in
dogodkov z družbenim učinkom, za Vas in Vaše poslovne
partnerje. Iz pokrajine kjer se narava prepleta z nesnovno
kulturno dediščino boste zagotovo odšli z navdihom. Za več
informacij smo Vam dosegljivi na ursa@hisaizrocila.si.

Zadruga
Breja preja z.o.o. so.p.
Breja Preja je pletilska kooperativa. Zadružno trajnostno
podjetništvo združuje ambiciozne ženske podjetnice,
oblikovalke in pletilje, ki izdelujemo tople in multifunkcijske
volnene izdelke.
Izhajamo iz Škofje Loke, sodelujemo z ženskami iz cele
Slovenije. Želimo proizvajati izdelke z znamko ‘Izdelano v
Sloveniji’. Verjamemo in prakticiramo pravično trgovino in
enakopravnost pri plačilu.

Prisrčnice so obkvačkane stekleničke s slovensko volno
z izvezenim motivom. Na vrhu jih krasi še ročno stružen
orehov zamašek. Motiv vam lahko izvezemo po želji,
stekleničko pa napolnimo s slastno in lokalno tekočino
(po dogovoru). Za več informacij smo Vam dosegljivi na
arnusnina@gmail.com in 040528387.
• Prisrčnica 1dl 20€ (DDV vključen)
• Prisrčnica 2dl 24 € (DDV vključen)

