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V  dubnu jsme se v  Praze zúčastnili festi-
valu EVOLUTION v  sekci ECOWORLD.
Byl to náš šestý veletrh a bylo příjemné
ohlédnout se, jaký jsme za tu dobu ušli
kus cesty… Děkujeme všem, kteří se na
nás přišli podívat i   těm, se kterými jsme
se viděli poprvé.

Na veletrhu ECOWORLD Festivalu Evolution
jsme udělal i radost sobě i   návštěvníkům – při-
vezl i jsme plný koš taštiček a hromadu prak-
tických tašek, ušitých z  obalového materiálu,
který by j inak skonči l v  popelnici . K  jej ich vý-
robě tradičně používáme pytle od našich su-
rovin, tentokrát jsme k  nim přidal i i   krásné ba-
revné pytle od kočičích a psích granulí, které
pro nás sbírá útulek Kočičí oáza Holubice a ve-
terinární ambulance Vet-svet z  Bratislavy
(útulku věnujeme část výtěžku z  prodeje). Dě-
kujeme!

Děkujeme také dílně vedené manžel i Havel-
kovými, která dává řemeslně bezvadnou finální
podobu našim výtvorům, za jej ich nasazení a
trpěl ivost při výrobě těchto pro ně nezvyklých
kousků.

BORN AGAIN

PRAKTICKÉ DROBNOSTI PRO RADOST Z  RECYKLOVANÉHO
OBALOVÉHO MATERIÁLU

TIERRA VERDE NA

FESTIVALU EVOLUTION
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BLANSKO 5.5. 201 5 V  1 7:00
přednáška o Alchymii ekopraní a úklidu

WWW.FACEBOOK.COM/UVLACKU/EVENTS

BEROUN 6.5. 201 5 OD 10:00 DO CCA 17:00
prezentace produktů a povídání o  ekoalchymii praní a úklidu

Šťastná koza - Bioobchod  s  kavárnou

WWW.STASTNA-KOZA.CZ

BRNO 7.5. 201 5 OD 9:00 - 1 7:00
prodejní stánek v  rámci Světového dne těhotenství

WWW.DENTEHOTENSTVI.CZ

JILEMNICE 14.5. 201 5 V  1 5:30
přednáška o  Alchymii ekopraní

Mateřské centrum Rodinka

WWW.MATERSKECENTRUM.JILEMNICKO.CZ

Tierra Verde v  těchto měsících vysílá do terénu svůj čerstvě zformovaný
obchodní tým. Naše vyslankyně si vzaly za úkol šířit k  našim zákaz-
níkům zprávu o  našich produktech, o  tom proč je děláme a proč je dě-
láme takové jaké jsou. Budou předávat všechno co v  Tierra Verde ví-
me o  ekoalchmii , a pomáhat našim obchodním partnerům, aby se j im
naše produkty dobře prodávaly. Na spolupráci se těší (zleva): Jarmila
v  Brně a na J ižní Moravě, Monika na Moravě a východních Čechách,
Katarina v  Praze ve Středních Čechách. Natal ia v  modrém a Tibor
v  podřepu se starají o  Tierra Verde na Slovensku a při vyřizování ob-
jednávek budete komunikovat  s   Renatou v  ČR a Petrou v  SK.

OBCHODNÍ TÝM TIERRY VERDE

NAVŠTIVTE NÁS

NA FESTIVALU RAWFEST 6. - 7. ČERVNA
v  Praze na Štvanici

WWW.RAWFEST.CZ




