
Fair Trade Danmark 

Skema 1: Producentoplysninger.  

Følgende spørgeskema udfyldes for følgende typer producentorganisationer:  

B Godkendt producentorganisation, som er certificeret af WFTO, ECOCERT/IMO – Fair For Life, FLO Cert , 

SPP (FUNDEPPO), Naturland Fair Trade standards  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlæg venligst kopier af producentens certifikater! 

Producentens navn:  
 

Adresse: 
  

Evt. supplement til adresse: 
(f.eks. navn på bygning).  

  

Relevante certificeringer, angiv 

hvilke og dato:  

 

Navn på producentens 

kontaktperson: 

 

Kontaktpersons titel og funktioner i 

virksomheden. 

 

Kontaktpersons e-mail adresse 
 

Deltager familiemedlemmer i 
arbejdet? Hvis ja: Hvor mange og 
hvilken del af arbejdet? 

  

Antal lønnede mandlige 
medarbejdere   

Antal lønnede kvindelige 
medarbejdere   

Arbejdsstedets  Beliggenhed: 
(land/by, andet…)    

Mest solgte Fair Trade Produkter 

  

Cirka beløb du køber for hos 
producenten (DKK):    

Hvor stor en andel af producentens 
omsætning udgør dit køb (%):  

Seneste dato du eller din repræsen-
tant besøgte producenten ?  Dato 
og navn.    



 

1. Grundlaget for samarbejde med producenten 

 

 

 

1.1 Samarbejdet mellem din virksomhed og din producent 
Har du en skriftlig eller mundtlig aftale? Redegør kort for hovedpunkterne i aftalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ændringer siden sidste monitorering? 

1.2 Produktudvikling hos din producent 
Hvordan fremmer du produkternes salgbarhed på det skandinaviske marked? 

Ved regelmæssig, fælles vurdering af produkterne? Ved aftaler, der fastlægger et åremåls samarbejde? 
Forbedring af produktinformationen? Hjælp til udvikling af design? 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 



 

 

1.3 Styrkelse af produktionsbetingelser 
Beskriv, om og hvordan du understøtter fremstillingsprocessen i oprindelseslandet. 
Opstartfinansiering, konsultation / træning, finansiering af nødvendigt udstyr osv. 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 

1.4 Hvilke oplysninger har du om lønfastsættelsen hos din producent og hvor hvidt kan han 
sandsynliggøre over for dig, at medarbejdernes indtægt svarer til en Living Wage? 

 

Ændringer siden sidste monitorering 
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