συνέντευξη

Ο ιδρυτής, ιδιοκτήτης και Δ/νων Σύμβουλος της ESE PROFILO, κ. Νίκος Παππάς, μιλά για
την εταιρεία του, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το brand του espresso PORTIOLI και
την παρουσία του στην Ελλάδα, τα μελλοντικά του σχέδια, τα moto της ζωής του και την
απόφασή του να δώσει δυναμικό «παρών» στη φετινή έκθεση HORECA...

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

“Είμαι εραστής του
καφέ από μικρό παιδί”

Μ

Συνέντευξη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φωτο

προσωπικό αρχείο κ. Παππά
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όλις τον αντικρίζει κανείς, δεν
μπορεί με τίποτα να φανταστεί
πως αυτός ο δραστήριος και γεμάτος ιδιόρρυθμο χιούμορ άνδρας σπούδασε εκπαιδευτικός και μετά την
αποφοίτησή του εργάστηκε στο Μαράσλειο
Δημοτικό Σχολείο για μια τριετία. Στη διάρκεια
των φοιτητικών του χρόνων και παράλληλα
με τις σπουδές του ασχολήθηκε με την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία είχε ως αντικείμενο το γενικό εμπόριο και ταυτόχρονα
διατηρούσε σημείο λιανικής πώλησης καφέ.
“Όντας εραστής του καφέ” από μικρό παιδί,
ξεκίνησε την επαγγελματική του εμπειρία ως
barista το 1989 -εξ ου και η φήμη του ως “Κύριος 9”αρχίζοντας από το περιβόητο “Νέον” στην Ομόνοια,
διαβαίνοντας την οδό Σκουφά και καταλήγοντας στο
θρυλικό “Da Capo”, το οποίο λειτούργησε καταλυτικά
στην μετέπειτα επαγγελματική του πορεία.
Πώς δημιουργήσaτε την εταιρεία ESE PROFILO;
“Ο καφές PORTIOLI επιλέχθηκε και εισήχθη στην Ελλάδα
το 1992 από τον κ. Στάθη Χριστοδουλόπουλο, ιδιοκτήτη
του “Da Capo” στο Κολωνάκι αποκλειστικά και μόνο
για τη δική του επιχείρηση. Η επιλογή αυτή απεδείχθη
αρίστη, καθώς το προϊόν απέδωσε τα μάλα. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, γεννήθηκε και η ιδέα της εισαγωγής του PORTIOLI για μια πιο ευρεία κλίμακα κόσμου. H
επιχειρηματικότητα με ιντρίγκαρε πολύ και έτσι το 1997
ίδρυσα την ESE PROFILO με αποκλειστικό αντικείμενο
την εισαγωγή και εμπορία του espresso PORTIOLI και
των λοιπών συναφών προϊόντων, καθώς και των μηχανών καφέ GIME που ανήκουν στον Όμιλο Portioli”.

Θέλετε να μας μιλήσετε για τη σχέση σας με τον PORTIOLI;
“Πραγματικά πρόκειται για σχέση ζωής. Αισθάνομαι τυχερός που ο πρόεδρος κ. Μoreno Portioli με εμπιστεύτηκε
από την αρχή της επαγγελματικής μου πορείας. Κρινόμενος εκ του μέχρι σήμερα αποτελέσματος, πιστεύω
πως είχε δει σε μένα μια δυναμική που «κούμπωνε»
με το δικό του όραμα. Και το λέω αυτό γιατί μοιραζόμαστε χρόνια τώρα ένα κοινό όραμα: την αναγνώριση της αξίας και της ποιότητας ενός τέλειου espresso
PORTIOLI. Υπάρχει μια συνέπεια και μια συνοχή σ’ αυτή
τη συνεργασία την οποία τιμούμε αμφότεροι. Eίμαι απόλυτα πεπεισμένος και μπορώ να σας διαβεβαιώσω
γι’ αυτό πως θα συνεχίσουμε αυτή την συνεργασία και
με τις επόμενες γενιές του Οίκου PORTIOLI, τους Διευθύνοντες Συμβούλους του Ομίλου τον κ. Mattia Portioli
και την κ. Shara Portioli οι οποίοι έχουν μπει ήδη στην
παραγωγική διαδικασία”.
Ποια είναι η φιλοσοφία της εταιρείας σας;
“Θα χρησιμοποιήσω λόγια και σκέψεις άλλων για να
σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να συμβαίνει στην εταιρεία μου. Από τους στίχους του William Ernest Henley
‘Ι am the master of my fate. I am the captain of my
soul”, δηλαδή “είμαι κυρίαρχος της μοίρας μου, είμαι ο
kαπετάνιος της ψυχής μου”, μέχρι τo moto του ιδρυτή
Giorgio Portioli “οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι το μυστικό για
να μετατρέψεις μια ιδέα σε πραγματικότητα”...
Tι είδους προϊόντα διαθέτετε στην ελληνική αγορά;
“Η ESE PROFILO είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος
των προϊόντων του Ομίλου Portioli για όλη την ελληνική επικράτεια. Υπάρχουν 39 διανομείς της ESE PROFILO
σε όλη την Ελλάδα. Οποιαδήποτε άλλη ετικέτα πέραν
της ESE PROFILO είναι επίπλαστη. Παράλληλα εισάγουμε
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1. Όλο το team της
ESΕ PROFILO
2. O Πρόεδρος του
Ομίλου PORTIOLI
κ. Μoreno Portioli
βραβεύει τον κ. Παππά,
που αναδείχτηκε ως ο
αντιπρόσωπος του brand
με τις περισσότερες
πωλήσεις διεθνώς
3. Mε την τρίτη γενιά
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Portioli, τον κ. Mattia
Portioli
4. O κ. Παππάς με

και διανέμουμε και άλλα ροφήκαφέ». Μέλημά μου θα είναι η
ματα όπως σοκολάτα PORTIOLI,
ανάπτυξη της ESE PROFILO με
H ESE PROFILO κατάφερε
τσάι κ.λπ. Επίσης, εισάγουμε τις
αδιαπραγμάτευτο στόχο την
να συγκροτήσει μία ομάδα
επαγγελματικές μηχανές καφέ
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
επαγγελματιών
GIME, καθώς και τις μηχανές
αλλά και την εξαιρετική σχέση
μερίδας. Τα τελευταία χρόνια,
ποιότητας-τιμής. Ταυτόχρονα θέκαι να μεταφερει στην
η ESE PROFILO αντιπροσωπεύλω να ανεβάζουμε συνεχώς
ελληνική αγορά τις αυθεει αποκλειστικά για την Ελλάτα στάνταρ μας, κάθετα και σε
δα και τον Όμιλο «OASIS» με
όλους τους τομείς ανεξαιρέντικές αξίες του ομίλου
προϊόντα σοκολάτας, τσαγιού,
τως. Η δέσμευση της PORTIOLI,
PORTIOLI. είμαι περήφανος
μπισκότων, σιροπιών κ.λπ. που
εξάλλου, είναι καινοτομία και τεέχει έδρα τη Βενετία”.
χνική έρευνα, προσφέροντας
που τα έχουμε καταφέρει!
Από την πολύχρονη εμπειρία
στον καταναλωτή, δια μέσου
σας, ποια εικόνα έχετε σχηενός δικτύου διανομής, χαρματίσει για τις καταναλωτικές
μάνια υψηλής ποιότητας που
συνήθειες των Ελλήνων;
βεβαιώνουν σταθερή διαχρο“Ο καφές espresso έχει γίνει
νική αξία. Και κάτι πολύ σημαμέρος της ελληνικής κουλτούρας εδώ και πολύ καιρό.
ντικό που είναι η ιδιαιτερότητα του ομίλου μας: από το
2004 η εταιρεία GIME S.P.A. του Ομίλου κατασκευάζει
Σε αυτό το πλαίσιο η ESE PROFILO κατάφερε να συγκροτήσει μία ομάδα επαγγελματιών και να προσηλώσει
επαγγελματικές μηχανές, ειδικά σχεδιασμένες για
στην ελληνική αγορά τις αυθεντικές αξίες του ομίλου
να συγκρατούν το καλύτερο άρωμα από τον καφέ”.
Καλωσορίζοντάς σας, λοιπόν, στην 8η HORECA 2013, τι
PORTIOLI. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά θεαμασκοπεύετε να παρουσιάσετε;
τικά και είμαι περήφανος που τα έχουμε καταφέρει”!
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας σας;
“Aρχικά να υποβάλουμε τα σέβη μας στη... familia Χου“Οι συνεργάτες μου και εγώ οραματιζόμαστε μια εταιδαλάκη! Καθώς οι εκθέσεις μάς φέρνουν σε άμεση
ρεία πρότυπο που θα την θαυμάζουν μέσα και έξω από
επαφή με τον κόσμο δεν θα μπορούσαμε να μην συμτη χώρα. Θέλω να αποδείξουμε, ότι εμείς οι Έλληνες
μετέχουμε στην 8η HORECA. Θα λάβουμε μέρος με
μπορούμε να κάνουμε θαύματα και να διδάξουμε πώς
2 περίπτερα, το ένα για τον PORTIOLI που θα παρουμπορεί και πώς πρέπει να διοικείται μία σύγχρονη και
σιάσουμε όλη τη γκάμα των προϊόντων του ομίλου και
το άλλο θα είναι το περίπτερο της GIME στο οποίο θα
δυναμική εταιρεία. Θέλω, λοιπόν, να μεταδώσω την
αποφασιστικότητα και τον ενθουσιασμό μου στους
παρουσιάσουμε τις επαγγελματικές μηχανές ‘Sinfonia’
ανθρώπους που δίκαια αποκαλούνται «εραστές του
και ‘Vera’”.n

την κόρη του που της
μαθαίνει να καθαρίζει
φλιτζάνια Portioli.
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