
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER 
                                                                                                                 Ψυχικό, Ιούνιος   2013 

 Αγαπητοί φίλοι, 
 
Στο Μιλάνο ο Όμιλος Portioli, προετοιμάζεται ήδη για την  Έκθεση HOST η οποία θα πραγματοποιηθεί από 18-22 
Οκτωβρίου 2013.(ώρες επίσκεψης 09,30-18,30, περίπτερο Portioli Pav.9 stand Q24 S23 & περίπτερο Gime Pav.9 
stand Q28 R27) 
Η Έκθεση HOST πραγματοποιείται ανά διετία και ο Δ/ντής Πωλήσεων του Ομίλου Portioli κ. Giovanni Ghislandi μας λέει 
σχετικά : 

 ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
Γιατί είναι μια  στιγμή σκέψης και εμπορικής σύγκρισης. Είναι μία επίσκεψη στον Όμιλο Portioli που αντιπροσωπεύει στον 
κόσμο του καφέ και στις επαγγελματικές μηχανές ,μία πραγματικότητα σε συνεχή εξέλιξη ,ένας Όμιλος αναφοράς στον 
κόσμο της    HORECA σε διεθνές επίπεδο. 

 ΤΙ ΘΑ ΔΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ PORTIOLI 
Μια νέα ιδέα για την καινούργια παγκόσμια τάση της  cafeteria  Portioli  που έχει πάρει τελική μορφή. Μία καινοτομία στο 
προωθητικό και διαφημιστικό υλικό ,στα αφεψήματα, στα νέα φλιτζάνια Collection Portioli σε πορσελάνη κ.α. 

 ΤΙ ΘΑ ΔΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ GIME 
Η επιβεβαίωση και η σύγκριση ότι η Gime εξελίσσεται  όλο και περισσότερο στον σχεδιασμό και στην τεχνολογία . 
Θα έχουμε ένα διπλάσιο περίπτερο εν συγκρίσει με την προηγούμενη έκθεση HOST με την δυνατότητα να παρου-
σιάσουμε  την καινούργια μηχανή Vera με νέο σύστημα αυτόματου κλεισίματος του group τοποθέτησης της μερίδας(7,5gr) 
 
Για τους εκλεκτούς της γεύσης ,η εταιρεία OASI’S COMMERCIALE, με έδρα την Βενετία ,που η Ese Profilo 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, θα συμμετέχει επίσης στην HOST του Μιλάνου στο περίπτερο  Pav.14 stand D18 
E19,παρουσιάζοντας μυρωδιές των καλύτερων χαρμανιών ΚΑΚΑΟ που αναμιγνύονται μέσω τεχνικών διεργασιών και 
μετατρέπονται στις σοκολάτες  ανώτερης ποιότητας Cioccoelite. 
Εκτός από τα ήδη γνωστά προϊόντα Cioccoelite και τις εκλεκτές ποικιλίες  αρωματικών τσαγιών  Leighton, η Oasi’s 
προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων όπως ΜΙΛΚΣΕΪΚ, ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΚΡΥΕΣ ΚΡΕΜΕΣ, ΣΟΡΜΠΕ & FONDUE 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ κ.α.τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να απολαύσουν την ποιότητα που φτιάχνεται στην Βενετία 365 
μέρες το χρόνο.  
 
Θα θέλαμε ακόμα να σας ενημερώσουμε ότι όπως αφουγκραζόμαστε από την διεθνή κοινότητα του καφέ ,από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2013 θα υπάρξει αύξηση της τιμή του espresso από 2%εως 3%,που μεταφράζεται σε 0,30€ έως 1,09€ ανά 
κιλό . 
Ο λόγος είναι καθαρά η παγκόσμια specula Robusta ,που βρίσκεται σε εξέλιξη  στα διεθνή χρηματιστήρια του καφέ στο 
Λονδίνο και την Ν. Υόρκη και που θα οδηγήσει  στην διαμόρφωση της αύξησης της τιμής του espresso  ,έτσι ώστε την 
16η Αυγούστου 2013 να έχουμε την τελική του τιμή . 
Επίσης  τον τελευταίο καιρό τα αυξανόμενα φαινόμενα παράλληλης αγοράς από τους λεγόμενους « χαμαιλέοντες»τείνουν 
να διαμορφώσουν και αυτά αναλογικά την τιμή του καφέ 
Πάντα μέσα στον παλμό της αγοράς  o «gourmet» espresso Portioli θα ακολουθήσει αυτήν την αυξητική πορεία της τιμής 
αλλά και θα   διατηρήσει παράλληλα την σταθερή ποιότητα του για τους λίγους και εκλεκτούς και ποιοτικούς και 
καλοπληρωτές συνεργάτες  του όπως πάντα. 
 
Η ESE PROFILO – PORTIOLI ESPRESSO, εν μέσω αυτών των διεθνών εξελίξεων ,και με γνώμονα πάντα την μέγιστη 
ικανοποίηση των πελατών της παρέχει μία γενναία προσφορά στους πελάτες της η οποία θα ισχύσει για παραδόσεις 
παραγγελιών  από 8 Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουλίου 2013 και για την οποία θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο πωλητή της 
περιοχής σας  . 
 
Τέλος  για τον  δικό σας όσο και για τον δικό μας προγραμματισμό που έχει σχέση με σας, ενημερώνουμε ότι η ESE 
PROFILO – PORTIOLI ESPRESSO θα παραμείνει κλειστή από 12 έως 23 Αυγούστου 2013. Δεν θα υπάρχει καμία 
δυνατότητα εξυπηρέτησης  γι’ αυτό θα παρακαλούσαμε να φροντίσετε για τις παραγγελίες σας εν ευθέτω χρόνο.  
 

Κ Α Λ Ε Σ         Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ 
Με εκτίμηση, 

  Για την ESE PROFILO 
   
      Νίκος Πάπας                                   Mattia Portioli                                 Giovanni Ghislandi 
Δ/νων Σύμβουλος Ese Profilo                  Δ/νων Σύμβουλος Ομίλου Portioli                   Δ/ντής  Πωλήσεων  Ομίλου Portioli                              
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