
Η E.S.E. PROFILO ΜΟΝ. ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1996 µε αντικείµενο την αποκλειστική εισαγωγή και εµπορία του καφέ 
Εspresso Portioli και συναφών προϊόντων HO.RE.CA. και RETAIL για όλη την ελληνική επικράτεια. Εκτός από τον 
Εspresso Portioli εισάγει και διανέµει στην αγορά και άλλα προϊόντα του Οίκου Portioli που αφορούν στον  εξοπλισµό, 
όπως οι µηχανές - επαγγελµατικές και µερίδας – της εταιρείας GIME. Πρόσφατα, ξεκίνησε συνεργασία, µε τον  Οίκο 
OASI’S COMMERCIALE που εδρεύει στη Βενετία και που παράγει προϊόντα σοκολάτας, “τη Σοκολάτα των Δόγηδων” 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Οίκος, καθώς επίσης προϊόντα τσαγιού και ροφηµάτων µε ποικίλες γεύσεις.

Εταιρική Πολιτική 

Οραµα της εταιρείας E.S.E. PROFILO - Portioli, είναι να δηµιουργεί “εραστές του καφέ” προσφέροντας µακράν 
τόσο τον καλύτερο espresso, όσο και τη γευστικότερη σοκολάτα OASI’S και τα αρωµατικότερα τσάγια του Οίκου.
Η E.S.E. PROFILO απ’ την αρχή της δηµιουργίας της, έχει εστιάσει στην ποιότητα των προϊόντων που αντιπρο-
σωπεύει, µε πάθος, µε ήθος, µε αξιοπιστία και αξιοπρέπεια. Μέληµα της E.S.E. PROFILO είναι η διάθεση προϊόντων 
υψηλής ποιότητας καθώς και η παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και µετά την πώληση. 
Αυτά είναι και τα στοιχεία που έδωσαν στην εταιρεία κυρίαρχη θέση στην αγορά του  καφέ Εspresso. Στόχος της 
εταιρείας είναι να κρατήσει την ηγετική της θέση στο χώρο του καφέ Εspresso Portioli, εµπλουτίζοντας την γκάµα των 
προϊόντων της και κρατώντας πάντα τα υψηλά της στάνταρ.

Δίκτυο Διανοµής

H E.S.E. PROFILO διαθέτει ευρύ δίκτυο διανοµής στον κλάδο της ΗΟ.RE.CA. και του RETAIL µε διανοµείς που 
καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια.

Ανθρώπινο Δυναµικό 

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σηµασίας για την E.S.E. PROFILO, δεδοµένου ότι η 
εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της έχει στηριχθεί σε µεγάλο βαθµό στην ύπαρξη εξειδικευµένου και έµπειρου 
ανθρώπινου δυναµικού. Παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται πνεύµα οµαδικότητας, 
συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης. Η εκπαίδευση και η συνεχής προσωπική εξέλιξη αποτελούν 
σηµαντικές προτεραιότητες για την εταιρία ώστε να συνεχίσει να αποτελεί τον πυρήνα της γεύσης µόνο για …τους 
εραστές του καφέ!!! και να διατηρεί τους ανοδικούς ρυθµούς ανάπτυξης και τη στρατηγική της θέση. Τεχνική 
Υποστήριξη εξοπλισµού Gime

H εταιρεία διαθέτει ολοκληρωµένο και πλήρως καταρτισµένο Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης  των µηχανών Gime µε 
ανθρώπινο δυναµικό που εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα πάνω σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η E.S.E. PROFILO διακρίνεται για την προσήλωσή της στις αξίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για τα προϊόντα της, 
τόσο για την ποιότητά τους, όσο και για την αυστηρών προδιαγραφών πολιτική της, γεγονός που αντανακλάται στην 
ικανοποίηση των πελατών της. Κύριο µέληµα της  E.S.E. PROFILO είναι ο απόλυτος σεβασµός προς τον πελάτη κατά 
την άσκηση των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, η εφαρµογή προληπτικών µέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, η εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας, καθώς και η ευαισθητοποίησή της σε θέµατα που 
αφορούν το κοινωνικό σύνολο.

Η Εδρα της Εταιρείας είναι στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείµ 45. Τα γραφεία και οι αποθήκες 
βρίσκονται στην οδό Αδριανείου 25 στο Ψυχικό.
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Capriccio dei dogi

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

        Oasi’s chocco elite  … σοκολάτα κορυφής!!!

….όντας ο καφές των εραστών!!!            

E.S.E. PROFILO E.Π.E.
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