kerstpakketten

Dit jaar verdient iedereen een kerst- of feestpakket!
Stel je eigen kerstpakket samen of laat je inspireren door
de voorbeelden in deze folder.

2020

Tea Time
Even een relax momentje voor jezelf of met elkaar.
Een lekkere grote pot thee met overheerlijke
fairtrade chocoladekoekjes, wat wil je nog meer?

€ 42,50

Een mand vol
Een prachtige handgemaakte mand uit Bangladesh
vol met mooie en heerlijke producten.
Het kerstpakket voor iedereen.

€ 25,19

Fair Porcelein
Kook met dit pakket vol recepten en ingrediënten
de heerlijkste wereldgerechten en dien het op in
deze mooie porceleinen schaal. Succes verzekerd.

€ 36,86

Jackfruit
Ontdek met dit pakket Jackfruit als dè nieuwe
vleesvervanger. In het kookboek staan heerlijke
recepten die zelfs de vleeseter zal verrassen.

€ 51,41

Een goed begin
Een goed ontbijt is de beste basis voor de rest van
de dag. Als al dat lekkers fair trade is, dan begin je
niet alleen goed, maar ook eerlijk.

€ 30,61

Werelds koken
Verras je familie en vrienden met een oosterse
maaltijd. Naast de ingrediënten vind je in dit
pakket ook een prachtig gedecoreerde waterkan.

€ 30,81

Happy moments
Een pakket met een glimlach! Potloodkaarsen,
koekjes en een kalender vol gelukkige gedachten;
365 dagen lang, jaar in jaar uit.

€ 26,25

My home is my castle
Het ideale pakket voor makelaars, aannemers en
woningbouwverenigingen. Of voor
iedereen die gewoon blij is met zijn thuis.

€ 29,47

Lots of love
Wie dit pakket krijgt ontvangt een pakket vol
liefde. Samen theedrinken bij romantisch
kaarslicht onder een hartjesslinger? It must be love!

€ 26,23

Big Fair Bag
Een gevulde big shopper vol met eerlijk
heerlijks en een regenboogkaars. Daar kom je
de donkere winteravond wel mee door.

€ 25,74

Dorstlesser

Op avontuur

Niets zo lekker als heerlijk fris water. Helder of gemixt
met munt of aardbeien. Met dit pakket help je mee aan
een betere leefomgeving voor iedereen.

Voor de avonturiers onder ons. Nooit meer je
paspoort kwijt. Je mooiste vakantiefoto zet je in de
cardholder in de vorm van een olifant of nijlpaard.

€ 39,61

€ 16,80

Kaarsen

Wat is gezelliger dan kaarslicht in de donkere maanden van het jaar? Kaarsen in de vorm van een
wijnfles, een cactus of een kerstboom. FairForward heeft voor elk kerstpakket een passende kaars!

Deze folder wordt u aangeboden door:

Prijswijzigingen voorbehouden. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

