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De producten worden ontworpen en
op maat gemaakt op basis van de
briefing van de klant. Het kan een
enkel geschenk zijn of een samengestelde giftset met een thema. De
producten worden gemaakt van
natuurlijke materialen zoals papier,
hout, steen, textiel, zilver, leer, enz.
De producenten zijn vakmensen in
handwerk met bijzondere tradities
die op fair trade basis werken.

Met het product biedt Tuyu de producenten een directe exportmogelijkheid, direct inkomen en kennis,
door het op termijn overdragen van
de rechten van intellectueel eigendom op het product.
Tuyu volgt de standpunten van de
International Federation for Alternative Trade (IFAT). Dit betekent
voor het milieu: economische activiteiten met zo min mogelijk belasting voor het milieu op het gebied
van grondstoffen, verpakking,
transport, afval, energieverbruik en
technologie.
In sommige gevallen kan het voorkomen dat een onderdeel niet fair
trade gemaakt kan worden, zoals
bij een uurwerk als onderdeel van
een horloge. In dat geval zal dit
altijd vooraf gecommuniceerd worden naar de klant.

Voor meer informatie kunt u terecht
bij Tuyu, tel:020 3792638 of mail
naar: info@tuyu.nl
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Tip
Wanneer u de kunstcollectie op
kantoor regelmatig wilt vervangen
maar niet steeds nieuw materiaal
wilt kopen denkt u dan eens aan
het huren of lenen van kunst. Vrijwel in elke stad vindt u een kunstuitleencentrum met vaak verrassende collecties. U bespaart geld
en kunt verschillende periodes binnen uw bedrijfsvoering aangeven
met een wisseling van kunst.
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Tip
Kies eieren voor uw geld! Met de
Kip-en-ei-Rekening van de Triodos Bank steunt u de biologische
pluimveehouderij en wordt uw
rente maandelijks uitbetaald in
heerlijke biologische eieren.
Leuk voor uw personeel!
Meer informatie:
www.triodosbank.nl
www.adopteereenkip.nl
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Tip
Op zoek naar een relatiegeschenk of presentje voor uw
medewerkers? Kies voor een blijvend cadeau, iets dat milieubewust is geproduceerd en langdurig bruikbaar is.
Kleine moeite, extra groot plezier.

Afbeelding 2003-104

DE ABONNEMENTSVOORWAARDEN MAG U ALS ABONNEE ALLE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DEZE PAGINA RECHTENVRIJ GEBRUIKEN



Tekst 2003-64

✂ CONFORM

© tuyu / stichting Milieunet

Ook bij relatiegeschenken kunt u
bewust rekening houden met het
milieu en steun geven aan ontwikkelingslanden. Tuyu, gevestigd in
Amsterdam, biedt maatgemaakte,
kwalitatieve gifts die bijdragen aan
de economische ontwikkeling van
kleine bedrijven in Azië, Afrika en
Latijns-Amerika. Daarvoor werkt
Tuyu samen met bedrijven die fair
trade werken en de gifts met de
hand maken. Hun vakmanschap en
de boodschap van de klant vertaalt
Tuyu naar een uniek geschenk.

Tuyu kent de producenten uit haar
eigen netwerk of het internationale
fair trade netwerk en heeft direct
contact met hen. In die relatie wordt
vooral creativiteit, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid benadrukt.

Ingrid Aaldijk

Of het nu gaat om een jubilieum,
de lancering van een nieuwe
strategie, een seminar, de opening van een nieuw centrum, de
verhuizing naar een nieuw
pand, een personeelsfeest of
om een kerstpakket, er zijn veel
uiteenlopende redenen om een
geschenk op maat te laten
maken.

Relatiegeschenken

Op zoek naar een duurzaam,
aantrekkelijk relatiegeschenk
of give away?

3

