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O mână de ajutor pentru                 
tinerii din Bulgaria
Esseterre se dedică și în implicarea tinerilor din 
Bulgaria. Din donaţiile de la dōTERRA Healing Hands™, 
Esseterre susţine o organizaţie nonprofit din Bulgaria 
cunoscută ca „The Social Teahouse”. În Bulgaria, un 
număr tot mai mare de copii orfani au nevoie de mai 
multe resurse decât sunt disponibile. Mulţi dintre ei 
sunt uitaţi de stat la o vârstă fragedă, neavând parte 
de oportunităţile necesare pentru a putea evita o viaţă 
plină de greutăţi și descurajare.  

„The Social Teahouse” oferă cursuri și oportunităţi 
tinerilor care nu se mai află în grija statului, 
oferindu-le un program de formare de trei ani ce le 
permite să își dezvolte competenţele profesionale 
și personale. dōTERRA Healing Hands a finanţat 
achiziţionarea și renovarea infrastructurii cheie 

pentru noile sedii ale „The Social Teahouse” din 
Varna. dōTERRA Healing Hands finanţează și 
programele ce susţin revitalizarea orfelinatelor 
locale din zona Dobrich prin amenajarea băilor și 
abordarea altor nevoi.  

Milk Canteen din Dobrich oferă mese accesibile 
copiilor cu vârste cuprinse între 10 luni și 3 ani. 
dōTERRA Healing Hands a ajutat Milk Canteen 
cu echipamente noi și moderne, a renovat băile 
angajaţilor și a oferit o mașină nouă pentru a putea 
face livrări la domiciliu.

Esseterre și dōTERRA Healing Hands colaborează 
și finanţează și alte organizaţii și proiecte locale 
din Dobrich și Bulgaria pentru a oferi un sprijin mai 
amplu comunităţii locale.
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Mentorii de la The Social Teahouse lucrând cu tinerii înscriși la un atelier culinar și de nutriţie. �
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Esseterre este o companie în 
continuă dezvoltare și în prezent 
are peste 90 de angajaţi cu normă 
întreagă, inclusiv ingineri, contabili, 
manageri în logistică și specialiști 
tehnici. În funcţie de sezon, aceasta 
utilizează peste 180 de angajaţi. 
Indirect, aceasta susţine sute de 
fermieri de la ferme contractante, 
angajaţii cu normă întreagă și cei 
sezonieri, dar și alţi specialiști, precum 
arhitecţi, ingineri și cercetători.

Esseterre este cea mai mare distilerie 
din Bulgaria, ce desfășoară operaţiuni 
agricole și de distilare la sediul principal 
din Dobrich, la 50 de kilometri nord de 
Varna în centrul producţiei de levănţică. 
Esseterre gestionează momentan 37 de 
distilerii diferite pentru varietatea de 
uleiuri produse.

Prin abordarea dōTERRA Co-Impact 
Sourcing™, Esseterre colaborează în 
prezent cu peste 100 de fermieri de 
levănţică și roiniţă. Anual, Esseterre 
produce la faţa locului peste 50 de 
tone de ulei de levănţică și 1 tonă de 
ulei de roiniţă.

Datorită condiţiilor prielnice de 
cultivare și personalului calificat din 
Bulgaria, Esseterre deţine o listă 
foarte mare de produse. Esseterre 
este un producător important de 
uleiuri esenţiale pentru dōTERRA, ce 
include producţia de levănţică, roiniţă, 
coada șoricelului și cimbru de grădină. 
De asemenea, aceasta colaborează 
și cu alţi fermieri și distilatori pentru 
o capacitate de producţie mai mare, 
după cum este necesar.

Esseterre este distileria principală 
a companiei dōTERRA pentru 
rășinile de tămâie și mir importate 
din Somaliland și Etiopia, care sunt 
distilate tot timpul anului. Esseterre 
a devenit un lider mondial în ceea ce 
privește calitatea rășinii distilate și a 
producţiei de ulei.

Având cele mai performante 
laboratoare GC/MS și FID din Bulgaria, 
această unitate asigură producţia 
uleiurilor de cea mai bună calitate, 
studiind totodată fezabilitatea uleiurilor 
noi pentru dōTERRA și oferind 
fermierilor bonusuri pentru calitate.

Reconstruirea Bulgariei



Un capitol nou și diferit pentru Bulgaria
Bulgaria este o ţară bogată în oportunităţi, însă 
s-a confruntat cu provocări în vederea atingerii 
potenţialului maxim. Bulgaria face parte din Uniunea 
Europeană (UE), dar are cel mai scăzut PIB din UE—cu 
aproximativ un sfert din populaţie care trăiește la 
sau sub limita de sărăcie globală—iar în prezent se 
confruntă cu cea mai drastică scădere a populaţiei din 
lume. Din păcate, anual, emigrarea duce la dispariţia 
a zeci de orașe de pe harta Bulgariei. Creșterea ratei 
mortalităţii și descreşterea natalităţii reprezintă 
factori importanţi în ceea ce privește depopularea, 
însă lipsa de oportunităţi reprezintă factorul principal 
al emigrării. Pe măsură ce tot mai mulţi bărbaţi și 
tot mai multe femei își caută locuri de muncă în 
străinătate, decăderea semnificativă la nivel structural 
și industrial este tot mai des întâlnită. Specialiștii 
privind distribuirea fondurilor europene fac referire la 
concentrarea tot mai mare a investiţiilor și a resurselor 
în anumite regiuni, în detrimentul altora, acesta fiind 
un factor ce contribuie la încetinirea infrastructurii și la 
scăderea populaţiei.

Înainte de căderea Comunismului, Bulgaria a fost o 
ţară activă din punct de vedere industrial, având și o 
cercetare, dezvoltare și producţie de top în materie 
de uleiuri esenţiale la nivel mondial. Organizaţii 
precum Institutul trandafirilor din Kazanlak erau 
renumite pentru cercetarea complexă și de ultimă 
generaţie. În era postcomunistă industria a început să 
se clatine, după cum se poate vedea și din fabricile 
lăsate în ruină din jurul orașului Dobrich, iar Institutul 
trandafirilor nu a putut face faţă corupţiei tot mai 
mari și s-a ofilit și el. Fără îndrumarea statului și 
subvenţiile acestuia, fermierii bulgari au încetat să 
mai semene culturi de plante aromatice, au desfiinţat 
și au vândut distileriile și au început să cultive grâu, 
floarea-soarelui și porumb, acesta fiind domeniul cu 
o finanţare puternică din partea statului. În prezent, 
industria agricolă la scară largă domină peisajul 
comercial, iar fermierii independenţi fac parte din 
trecutul Bulgariei.

 

Totuși, există oportunităţi pentru a ajuta la scrierea 
unui nou capitol diferit pentru Bulgaria. Ţara rămâne 
un loc agricol ideal pentru cultivarea plantelor 
aromatice din abundenţă, iar oamenii deţin o mulţime 
de cunoștinţe. Cu precădere, zona climatică a Mării 
Negre din Bulgaria produce unul din cele mai bune 
soiuri de levănţică și roiniţă din lume. Climatul însorit 
și uscat din timpul recoltei, alături de solul uscat, 
nisipos și bine drenat, sunt ideale pentru aceste plante 
aromatice. Din aceste motive, dōTERRA a ales estul 
Bulgariei ca loc pentru a-și realiza viziunea de a crea 
un centru de producţie de talie 
mondială pentru unele din cele 
mai valoroase sale uleiuri.

Rezultatul este o companie 
bulgară înfiinţată în anul 
2015 denumită Esseterre 
Bulgaria EOOD. Esseterre 
este o distilerie ce desfășoară 
operaţiuni agricole și de 
distilare cu sediul principal și 
centrul de producţie în centrul 
agricol din Bulgaria, în Dobrich. 
Momentan, Esseterre este cea 
mai mare distilerie din Bulgaria 
și va continua să revitalizeze 
industria uleiurilor esenţiale 
prin abordarea  
companiei dōTERRA  
Co-Impact Sourcing™, devenind 
o forţă semnificativă pentru 
facilitarea dezvoltării durabile și 
diversificate din Bulgaria.

Prima plantare de roiniţă 
de la Esseterre.�

Partenerii agricoli în 
apropierea câmpului de 
roiniţă, lângă distilerie. 
�

Principala distilerie Esseterre 
cu douăsprezece din cele 
treizeci și șapte de unităţi 
operaţionale de distilare. �

Nivelul de încărcare de 
la distileria principală.�

Poziţionare strategică
Amplasarea operaţiunilor 
în Dobrich a fost o opţiune 
strategică. Distileria Esseterre 
este poziţionată în centrul 
culturilor de levănţică și 
roiniţă, oferind materii prime, 
reducând riscurile și producând 
uleiuri de cea mai bună 

calitate posibilă. Roiniţa 
nu trebuie transportată 
pe distanţe mari după ce 
este recoltată, deoarece 
planta se poate deteriora 
rapid și trebuie distilată 
imediat după ce este 
recoltată. Așadar, Esseterre 
nu recoltează roiniţă care 
crește la mai mult de 50 
de kilometri distanţă faţă 
de distilerie. De asemenea, 
levănţica este distilată cel 
mai bine la un interval de o 
zi de la recoltare. 

O industrie ce se 
desfășoară tot 
timpul anului
Iniţial, Esseterre s-a axat 
pe producerea uleiului de 

levănţică și roiniţă, însă fermierii sunt capabili și dornici 
de a cultiva și altceva. Distileria funcţionează tot timpul 
anului pentru a oferi o utilizare mai eficientă și optimă 
a varietăţilor de plante aromatice de calitate superioară 
din Bulgaria. Printre culturile pe care Esseterre le 
distilează în afara sezonului de levănţică și roiniţă, sunt 
culturile de coada șoricelului și cimbru de grădină. De 
asemenea, Esseterre a încheiat și parteneriate cu alţi 
fermieri și parteneri de distilare din apropiere pentru 
o capacitate de producţie mai mare, după nevoie. În 
plus, pentru a utiliza la maxim productivitatea fabricilor 
Esseterre, o varietate de uleiuri obţinute din seminţe, 

precum seminţe de coriandru, fenicul, dar și rășinile de 
tămâie și mir de la dōTERRA importate din Somaliland 
și Etiopia, sunt distilate tot timpul anului, inclusiv în 
lunile reci și neagricole.

Deși este creată și deţinută de dōTERRA, Esseterre 
este o societate bulgară, construită și gestionată 
de bulgari. Managerii specialiști, distilatori, fermieri 
și ingineri formează o singură echipă. Pe lângă 
competenţele industriale impecabile, echipa Esseterre 
este caracterizată de un angajament comun pentru a 
avea un impact pozitiv asupra comunităţilor acesteia. 
Esseterre a adus noi investiţii în zonă și colaborează 
cu zeci de fermieri locali și există mult mai mulţi care 
doresc să își unească forţele cu misiunea Esseterre și 
abordarea dōTERRA Co-Impact Sourcing™. Esseterre 
le oferă fermierilor o șansă de a-și mări veniturile prin 
producţia unor culturi de mare valoare, oferindu-le, de 
asemenea, plăţile la timp, preţuri corecte pe termen 
lung, ajutor la producţie și recoltare și informaţii 
tehnice.

Renașterea unei moșteniri
Distileria Esseterre este amplasată la periferia unui 
oraș industrial înconjurat de multe câmpuri goale 
și depozite abandonate—moșteniri ale trecutului 
Bulgariei, însă nu și viitorul acesteia. Esseterre nu este 
o companie care își propune să cultive și să distileze 
doar levănţică. Mai degrabă, obiectivele acesteia 
sunt acelea de a produce uleiuri esenţiale de calitate 
superioară pentru nevoile companiei dōTERRA, 
readucând la viaţă, în același timp, moștenirea 
agricolă și industrială a ţării, așadar, creând un prezent 
și un viitor mai puternic pentru fermieri și pentru 
comunităţile acestora.


