
 

Kategori: 
Fair Trade 

Café 
Kommentarer och förtydliganden 

Definition: 

Café som, i största möjliga mån, 
serverar Fair Trade-produkter och 
även har viss försäljning av Fair 
Trade-varor. 

Vid egen bakning ska Fair Trade-produkter användas i största möjliga mån. Caféerna bör enbart servera Fair 
Trade- kaffe och te samt erbjuda Fair Trade-alternativ för övriga drycker. Det måste finnas en viss försäljning 
av varor som är Fair Trade men inte Fairtrade-märkta.  

Namn: Fair Trade Café 
Kan kalla sig Fair Trade Café men får också ha ett annat namn. Får använda Fair Trade Café-loggan i sin 
marknadsföring.  

Övrig försäljning: Max 20 % 
Fair Trade Caféer får också erbjuda andra produkter än Fair Trade till försäljning, t.ex. närproducerat 
och/eller ekologiskt men detta måste skyltas tydligt. Dock får max 20 % vara icke Fair Trade. 

Medlemsavgift/ 
serviceavgift: 

500 kr/år.  0,1 % på hela 
omsättningen. 1,5 % på 
varuförsäljningen. 

0,1 % på caféomsättningen och 1,5 % på varuförsäljningen från och med år två.  Medlemsavgiften är på 500 
kronor och gäller alla medlemmar i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, oavsett vilken kategori man 
tillhör. 

Förmåner och stöd från 
organisationen: 

* En röst på årsmötet. 
* Hemsida och sociala medier. 
* Möjligheter till information och 
påverkan. 
* Specialutformad fortbildning. 
* Hjälp med marknadsföring och 
kampanjer. 
* Försäljnings- och 
informationsmaterial. 
* Årliga möten och träffar med 
andra medlemmar. 
* Medlemsbrev. 
* Rabatt hos The House of Fair 
Trade. 

Får en sida med presentation, bild och länk på vår hemsida. 
 
Rabatten hos The House of Fair Trade för Fair Trade Caféer är 2,5 % på hantverk och 1,25 % på livsmedel.  
 
Erbjudande ges på ett startpaket till caféer med porslin, kaffe, te och choklad från The House of Fair Trade. 
 

Åtaganden och 
rekommendationer: 

* Medlemskriterierna ska följas. 
* Årsrapport ges varje år genom att 
svara på en enkät. 
* Fair Trade-utbildning 
rekommenderas och erbjuds av 
organisationen. 

 


