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Pomocna dłoń dla młodego  
pokolenia Bułgarów
Esseterre angażuje się również w pomoc młodemu 
pokoleniu mieszkańców Bułgarii. Dzięki darowiznom 
fundacji dōTERRA Healing Hands™ zakład Esseterre 
wspiera innowacyjną bułgarską organizację typu non-
profit o nazwie Społeczna Herbaciarnia. Ogromna liczba 
osieroconych dzieci w Bułgarii potrzebuje większych 
środków niż są dostępne. Państwo nie dba o część osób w 
młodym wieku. W związku z tym nie mają one możliwości 
uniknięcia biedy i trudów życia. 

Społeczna Herbaciarnia prowadzi szkolenia i zapewnia 
młodym osobom, opuszczającym państwowe placówki 
opieki, trzyletni program mentorski, pozwalający 
rozwijać umiejętności osobiste i zawodowe.  Fundacja 
dōTERRA Healing Hands™ sfinansowała zakup i 
remont podstawowej infrastruktury nowej siedziby                 

Społecznej Herbaciarni w Warnie. Ponadto fundacja 
dōTERRA Healing Hands™ przekazuje środki na rzecz 
programu rewitalizacji lokalnych domów dziecka w 
regionie Dobricza. Przeznaczane są one na remonty 
łazienek i inne pilne potrzeby.  

Kantyna mleczna w Dobriczu zapewnia posiłki w 
przystępnej cenie dla wszystkich dzieci w wieku od 
10 miesięcy do 3 lat. Fundacja dōTERRA Healing 
Hands™ wspomogła kantynę poprzez przekazanie 
nowego i ulepszonego wyposażenia, remont łazienek 
dla pracowników czy zakup pojazdu, umożliwiającego 
dowożenie posiłków.

Firma Esseterre i fundacja dōTERRA Healing Hands™ 
wspomagają również lokalne organizacje i inicjatywy 
na rzecz lokalnych społeczności w Dobriczu i innych 
miejscach kraju.
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Mentorzy z organizacji Social Teahouse pracują z młodzieżą podczas warsztatów poświęconych żywności i odżywianiu.�
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Esseterre to rozwijająca się firma. 
Aktualnie zatrudnia bezpośrednio ponad 
90 pracowników pełnoetatowych, w tym 
inżynierów, księgowych, kierowników 
ds. logistyki i ekspertów technicznych. 
W sezonie pracuje tu nawet ponad 
180 osób. Przedsiębiorstwo pośrednio 
pomaga również utrzymać się setkom 
rolników, prowadzących uprawy 
kontraktowe, ich pracownikom 
sezonowym i pełnoetatowym, jak 
również rozmaitym ekspertom, np. 
architektom, inżynierom czy badaczom.

Esseterre to największa destylarnia w 
Bułgarii. Jej działalność odbywa się w 
samym sercu pól lawendy, w mieście 
Dobricz, położonym 50 km na północ 
od Warny. W Esseterre działa obecnie 
37 różnych instalacji destylacyjnych, 
służących do produkcji rozmaitych 
olejków eterycznych.

Dzięki inicjatywie dōTERRA Co-Impact 
Sourcing™ Esseterre współpracuje 
aktualnie z ponad setką rolników, 
uprawiających lawendę i melisę. 
Każdego roku Esseterre produkuje na 
miejscu ponad 50 000 kilogramów 
olejku lawendowego i 1000 kilogramów 
olejku z melisy.

Firma Esseterre może poszczycić się 
bogatą listą produktów. Zawdzięcza 
to wykwalifikowanemu personelowi 
i korzystnym warunkom uprawnym 
panującym w Bułgarii. Esseterre jest 
kluczowym producentem olejków 
eterycznych dla firmy dōTERRA. 
Wytwarza między innymi olejki z 
lawendy, melisy, krwawnika i cząbru 
ogrodowego. Firma nawiązała także 
współpracę z innymi lokalnymi rolnikami 
i destylarniami, aby w razie potrzeby 
móc zwiększyć zdolności produkcyjne.

Esseterre jest również dla firmy 
dōTERRA głównym zakładem 
destylacyjnym importowanego 
kadzidła oraz mirry z Somalilandu i 
Etiopii. Ich destylacja odbywa się tutaj 
przez cały rok. Firma Esseterre stała 
się światowym liderem pod względem 
jakości destylacji żywic i wydajności 
produkcji olejków.

Dzięki najnowocześniejszemu i 
najbardziej zaawansowanemu 
laboratorium GC/MS i FID w kraju 
przedsiębiorstwo wytwarza najwyższej 
klasy olejki. Ponadto sprawdza 
możliwości tworzenia nowych olejków 
dla dōTERRA i oferuje premie dla 
rolników za utrzymanie jakości.

Pomagamy w odbudowie 
gospodarki Bul     garii–



Nowy rozdział w rozwoju Bułgarii
Bułgaria to kraj o olbrzymim potencjale, który musi 
stawić czoła wielu wyzwaniom, aby w pełni wykorzystać 
swoje możliwości. Bułgaria należy do Unii Europejskiej, 
lecz ma jeden z najniższych wskaźników PKB w całej 
wspólnocie. Niemal jedna czwarta mieszkańców kraju 
żyje na granicy lub poniżej progu ubóstwa. Ponadto 
państwo boryka się z jednym z największych spadków 
liczby ludności na świecie. Niestety, w wyniku emigracji 
każdego roku dziesiątki miejscowości znikają z mapy 
Bułgarii. Wysoka śmiertelność i niski współczynnik 
urodzeń również przyczyniają się do depopulacji. 
Głównym powodem emigracji jest jednak brak szans 
na rozwój. Coraz więcej kobiet i mężczyzn opuszcza 
kraj w poszukiwaniu pracy. To z kolei prowadzi do 
postępującego upadku przemysłowego i strukturalnego. 
Eksperci, zajmujący się dystrybucją środków unijnych 
twierdzą, że głównym czynnikiem wyludnienia i braków 
w infrastrukturze jest duża koncentracja inwestycji i 
zasobów w kilku regionach, kosztem zahamowania 
rozwoju pozostałych obszarów kraju.

Przed upadkiem komunizmu Bułgaria była nie tylko 
uprzemysłowionym krajem. Prowadzono tu również 
wyróżniającą się na światową skalę działalność 
badawczą, rozwojową i produkcyjną, związaną z olejkami 
eterycznymi. Organizacje, takie jak Instytut Róż w 
Kazanłyku, słynęły z zaawansowanych i przełomowych 
badań. W dobie postkomunizmu nastąpiło nie tylko 
załamanie przemysłu – o czym świadczą liczne 
rozpadające się fabryki wokół Dobricza – ale również 
upadek Instytutu Róż, który nie poradził sobie z 
rozkwitem korupcji. Bez wsparcia ze strony państwa 
i dotacji tutejsi rolnicy zaprzestali uprawiania roślin 
aromatycznych i porzucili lub sprzedali swoje destylarnie. 
Zamiast tego zajęli się uprawami pszenicy, słonecznika i 
kukurydzy, które były w dużej mierze finansowane przez 
władze. Obecnie w krajobrazie ekonomicznym dominuje 
wielkoskalowy agrobiznes, a drobni, niezależni rolnicy są 
częścią burzliwej przeszłości Bułgarii.

 

 

Pojawiła się jednak możliwość otwarcia nowego rozdziału 
w rozwoju Bułgarii. Kraj ten jest idealnym miejscem 
do upraw; obficie występują tu rośliny aromatyczne, a 
mieszkańcy dysponują bogatą wiedzą fachową na ich 
temat. Na uwagę zasługuje szczególnie strefa klimatyczna 
bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego, w której rozwijają 
się jedne z najlepszych na świecie upraw lawendy i 
melisy. Suche i słoneczne warunki w trakcie zbiorów oraz 
drenowane gleby piaszczyste to idealne warunki dla 
tych aromatycznych roślin. Z tego względu dōTERRA 
postanowiła zrealizować swoją wizję stworzenia światowej 
klasy centrum, produkującego 
swoje najcenniejsze olejki właśnie 
we wschodniej Bułgarii.

W ten sposób w 2015 roku 
powstała bułgarska firma o 
nazwie Esseterre Bulgaria EOOD. 
Esseterre prowadzi działalność 
uprawną i destylacyjną, a jej 
siedziba i centrum produkcyjne 
znajdują się w Dobriczu – w 
samym sercu najbardziej 
rolniczego regionu Bułgarii. 
Obecnie Esseterre jest 
największą destylarnią w kraju. 
Przedsiębiorstwo ma zamiar 
kontynuować rozwój branży 
olejków eterycznych poprzez 
inicjatywę dōTERRA Co-Impact 
Sourcing™, stając się ważnym 
podmiotem umożliwiającym 
zrównoważony i zróżnicowany 
rozwój na terenie Bułgarii.

Początki pierwszych upraw 
melisy firmy Esseterre. �

Współpracujący z firmą 
rolnicy zajmujący się 
długoterminową uprawą 
melisy w pobliżu 
destylarni. �

Główna destylarnia firmy 
Esseterre z dwunastoma 
spośród trzydziestu 
siedmiu działających 
instalacji destylacyjnych. �

Główny obszar 
załadunku w destylarni. 
�

Strategiczna lokalizacja
Usytuowanie działalności w 
Dobriczu był strategicznym 
wyborem. Destylarnia Esseterre 
znajduje się w samym sercu pól 
uprawnych lawendy i melisy, które 
dostarczają surowce potrzebne 
do produkcji. To z kolei ogranicza 
ryzyko i umożliwia wytwarzanie 

najwyższej jakości olejków. 
Po zakończeniu zbiorów 
melisy nie należy przewozić 
na większe odległości, 
ponieważ roślina ta łatwo 
ulega uszkodzeniu, a 
destylacja powinna odbyć 
się w możliwie najkrótszym 
czasie po zbiorach. W 
związku z tym firma 
Esseterre nie wykorzystuje 
melisy uprawianej w 
odległości powyżej 50 km 
od destylarni. Destylacja 
lawendy również powinna 
odbyć się w ciągu jednego 
dnia od zebrania roślin.

Całoroczna 
działalność 
przemysłowa

Początkowo firma Esseterre skupiła się na produkcji 
olejków z lawendy i melisy. Jednak rolnicy mogą i 
pragną pójść jeszcze dalej. Destylarnia działa przez 
cały rok, aby ułatwić sprawniejsze i bardziej optymalne 
wykorzystanie wysokiej jakości roślin aromatycznych, w 
które obfituje Bułgaria. Poza sezonem zbiorów lawendy i 
melisy Esseterre będzie zajmować się destylacją między 
innymi krwawnika i cząbru ogrodowego. Firma Esseterre 
nawiązała również współpracę z innymi okolicznymi 
rolnikami i destylarniami, aby w razie potrzeby móc 
zwiększyć zdolność produkcyjną. Ponadto, w celu 
pełnego wykorzystania obiektów Esseterre przez cały rok 

trwa tutaj destylacja rozmaitych olejów z nasion, takich 
jak kolendra czy koper włoski, a także żywicy olibanowej 
(kadzidłowiec) i mirry dōTERRA, importowanych z 
Somalilandu i Etiopii. Dotyczy to również chłodniejszych 
miesięcy, poza sezonem upraw.  

Chociaż dōTERRA stworzyła Esseterre i jest właścicielem 
zakładu, to jest to przede wszystkim bułgarska firma, 
budowana i zarządzana przez Bułgarów. Jej zespół 
tworzą doświadczeni kierownicy, destylatorzy, rolnicy 
i inżynierowie. Oprócz doskonałych umiejętności 
branżowych, wyróżnia ich chęć wspólnego dążenia 
do zainicjowania pozytywnych zmian w swoich 
społecznościach. Firma Esseterre stworzyła nowe 
możliwości inwestycji w regionie i współpracuje z 
dziesiątkami lokalnych rolników. Coraz więcej osób chce 
dołączyć do przedsiębiorstwa, by wspólnie realizować 
misję Esseterre i inicjatywę Co-Impact Sourcing™ firmy 
dōTERRA. Esseterre oferuje rolnikom nie tylko możliwość 
zwiększenia dochodów poprzez prowadzenie bardziej 
opłacalnych upraw, ale również terminowe płatności, 
stabilne i uczciwe, długoterminowe ceny, wsparcie przy 
produkcji i zbiorach oraz wiedzę techniczną.

Wskrzeszanie dziedzictwa
Destylarnia Esseterre znajduje się na peryferiach 
przemysłowego miasta, otoczonego wieloma ugorami 
i porzuconymi magazynami. Jest to relikt przeszłości 
Bułgarii, ale nie świadczy jednak o przyszłości kraju. 
Esseterre nie jest przedsiębiorstwem, którego celem 
jest jedynie uprawa i destylacja lawendy. Firma pragnie 
produkować najwyższej jakości olejki eteryczne na 
potrzeby dōTERRA, a jednocześnie chce tchnąć nowe 
życie w rolnicze i przemysłowe dziedzictwo państwa, 
dbając o lepsze dziś i jutro rolników oraz ich społeczności.


