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I. INFORMACJE O FIRMIE PROFI
PROFI Europe Sp. z o.o. dawniej Wielkopolska Wytwórnia Żywności Profi to czołowy na
polskim rynku, działający od 1993 roku producent żywności. Firma jest liderem w branży
pasztetów z drobiem, posiadając blisko 50% udziału w rynku. W pierwszych latach
działalności, podstawową gałęzią produkcji były pasztety z drobiem, oznaczone na opakowaniu
charakterystycznym logo z głową koguta, które szybko stało się rozpoznawalnym znakiem firmy.
W kolejnych latach, w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku, oferta Profi była
sukcesywnie rozszerzana o nowe kategorie produktów.

Dziś Profi oferuje polską żywność w kilkunastu kategoriach i są to m.in. pasztety, konserwy
mięsne, zupy, dania gotowe oraz hummusy. Wszystkie produkty powstają w oparciu o
tradycyjne receptury z użyciem najwyższej jakości mięs i warzyw oraz przypraw, a dzięki
nowoczesnej technologii zachowują świeżość oraz pełne walory smakowe i odżywcze.
Nowoczesna technologia produkcyjna, bezpieczne opakowania oraz liczne nagrody
i wyróżnienia sprawiają, że Profi nieustannie zdobywa coraz większe zaufanie i
uznanie konsumentów w Polsce i za granicą.
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II. HISTORIA
Początki firmy PROFI datuje się na 22 czerwca 1993 roku. Pierwsze puszki drobiowego
pasztetu z charakterystycznym logo z głową koguta, zeszły z taśmy produkcyjnej we
wrześniu 1994 roku. Inwestycja w nowoczesne maszyny zaowocowała szybkim
osiągnięciem sukcesu na polskim rynku. W sierpniu 1998 roku zakończono budowę drugiej,
w pełni nowoczesnej hali produkcyjnej, wykonanej według standardów obowiązujących w
krajach Unii Europejskiej. Współzałożycielami firmy byli: Ryszard Dziurłaj, Jerzy
Koszarny, Paweł Krowicki, Wiesław Motyl, Ś.P. Marek Więcek, Wiesław Trzciński,
Ryszard Tereszkiewicz oraz Robert Barczyk. Wszystkie lata działalności PROFI to
nieustanny rozwój, inwestycje, podnoszenie jakości i ekspansja na rynki międzynarodowe.
Aktualnie w Zarządzie firmy PROFI Europe zasiadają: Paweł Ornatek – Prezes Zarządu,
Wioletta Kosma – Członek Zarządu, Seweryn Kubicki – Członek Zarządu.

III. DZIAŁANOŚĆ SPOŁECZNA
Profi myśląc globalnie, działa społecznie lokalnie.
Firma słynie z szeroko zakrojonej działalności społecznej. Wsparła do tej pory już ponad
120 placówek pomocy społecznej, stowarzyszeń i fundacji na terenie całej Polski m.in.
Monar, Mar-Kot, Alter Ego, Caritas, Barka. Każdego roku wspiera także fundację Anny
Dymnej organizatora krakowskiego festiwalu piosenki osób niepełnosprawnych „Mimo
wszystko”. W 2012 roku firma odznaczona została Złotym Certyfikatem Dobroczynności za
działalność społeczną.
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IV. NAGRODY
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„Złoty Paragon 2018” dla produktu Wielkopolski Pasztet z drobiem i pomidorami 131 g –
Lider sprzedaży w kategorii Pasztety i Konserwy mięsne.
„Hit Handlu” 2017 za najlepiej sprzedający się produkt w kategorii pasztety dla Pasztetu
Firmowego z drobiem 131 g
„Produkt Roku. Wybór Konsumentów” w dwóch kategoriach: Dania gotowe – zupy oraz
Pasztety z drobiem.
Certyfikat „Jakość Roku złoto 2016” w kategorii produkt, za Dania gotowe – zupy tradycyjne
oraz zupy chłodzone „moje odkrycie”.
„Hit Handlu” za najlepiej sprzedający się produkt w kategorii dla Pasztetu firmowego z
drobiem 131 g.
Hit Handlu 2015 dla Wielkopolskiego Pasztetu Firmowego z drobiem w 14. konkursie
magazynu Handel na najlepiej sprzedający się produkt w kategorii Pasztety.
Hit Handlu 2014 dla Wielkopolskiego Pasztetu Firmowego z drobiem w 13. konkursie
magazynu Handel na najlepiej sprzedający się produkt w kategorii Pasztety.
Złoty oraz Platynowy Certyfikat w konkursie na najlepszy pasztet i najlepszą potrawę z gęsi na
IX. Ogólnopolskim Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie.
Nagroda główna Bezglutenowy Hit 2014 w kategorii Pasztety i konserwy za Pasztet Dworski z
kaczką oraz wyróżnienie za Pasztet Dworski z jeleniem w konkursie Polskiego Stowarzyszenia
Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Platynowy certyfikat konkursu na najlepszy pasztet i najlepszą potrawę z gęsi, edycja VIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi 2013
Tytuł „Przebojowy Produkt 2013 roku” w Konkursie Przeboje FMCG 2013.
Dyplom honorowy Laureata o Promocyjne Godło „Orła Białego” 2013.
Złoty Certyfikat Dobroczynności 2012.
Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Pasztetnik Roku 2012” na VII Ogólnopolskim
Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.
Dyplom uznania Agencji Rynku Rolnego za zaangażowanie w promowanie produktów
regionalnych i tradycyjnych oraz Dziedzictwa Kulinarnego Ziemi Ostrzeszowskiej 2012.
„Wawrzyn Pracy Organicznej 2012” – nagroda przyznawana przez Unię Wielkopolan. Tytuł
„Lider Branży Mięsnej 2011”.
Certyfikat: Doceń polskie.
ZŁOTO 2009 – „Jakość Roku” w kategorii Dania Gotowe
„Dobra Firma 2008” – Lider Społecznej Odpowiedzialności
„Jakość Roku 2008” w kategorii Dania Gotowe.
Puchar Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Pasztetnik Roku 2008”.
Kryształowy Puchar Polski 2008 oraz Złoty Medal 2008 dla najlepszego w kraju
przedsiębiorstwa w branży spożywczej przyznane przez Kapitułę Nagrody Gospodarczej,
działającej przy Stowarzyszeniu Ruchu Regionalnego Wielkopolan.
II Ogólnopolski Festiwal Pasztetników 2008 oraz 426-kilogramowy tort pasztetowy zgłoszony
do Księgi Rekordów Guinnessa.
Konkurs „Najlepszy pasztet Wielkopolski” 2008 – wyróżnienie w kategorii Firma.
„Eurocertyfikat” w kategorii Certyfikat Wiarygodności Firmy, umożliwiający uczestnictwo w
Europejskim Programie Promocji Jakości, 2008.
„Certyfikat Najwyższej Jakości” podtrzymany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad
Jakością.
Tytuł „Gazela Biznesu 2006” w rankingu „Pulsu
Biznesu”. Tytuł „Lider Jakości Żywności 2006”.
Certyfikat „Najlepsze w Polsce” w IV edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów,
2005.
Tytuł „Eurofirma 2004”.
Certyfikat „Najwyższa Jakość” nadany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad
Jakością, 2004.

Więcej informacji:
e-mail: marketing@profi.pl

