
ŞİRKET PROFİLİ



SERTİFİKALARIMIZ

Bütün tedarikcilerimiz Global Gap Sertifikasina sahiptir

IFS Broker GS1 Bio

GÜVENİLİR VE ZAMAN ODAKLI ANLAYIŞIMIZ İLE GÜNLÜK KALİTELİ HİZMET

40 yılı aşkın bir süredir Sebze ve Meyve alanında aktif faaliyetlerimizi sürdürerek ve bu zaman diliminde 
tecrübemizi her gecen gün daha da arttırarak dürüst iletişim ve kaliteli hizmet anlayışını kendimize ana 
ilke edinmiş bir sekilde calışmalarımıza devam etmekteyiz. İtalyadan , Avrupa Ülkelerinden veya Dünyanın 
herhangi bir noktasından hic farketmez ! Misyonumuz talebinizi taze ve lezzetli bir şekilde; Kısacası en iyi 
şartlar altında temin etmektir.
Bu bağlamda özel istekleriniz doğrultusunda olan taleplerinizi yerine getirmek adına yüksek kalitede ki 
hizmet anlayışımızla alternatif çözümlemeler sunmak icin ekibimiz bütün gayretini göstermektedir.
Ekibimize Münih’in Taufkirchen bölgesinde bulunan Genel Merkezimiz ve de Münih halinde her gün 
ulaşmanız mümkündür.

ŞEFFAF VE TAKİP EDİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI
Taze, güvenilir ve de sürdürülebilir bir şekilde kontrol edilip pa-
ketlenen ürünlerimiz, hızlı ve takip edilmesi mümkün olan bir 
işlevde tarafınıza, yine güvenilir nakliye çözümlemelerimiz ile 
ulaştırılmaktadır. Üretim aşamasından, sevkiyat aşamasına ka-
dar olan her adım titizlikle kontrol edilmektedir ve bu doğrultuda 
belgelenmektedir.
Bizler, bu anlamda bütün bu süreci siz degerli çalışma ortaklarımız 
adına yöneterek sevkiyatınızı en hızlı ve de verimli bir şekilde 
gerçekleştiriyoruz. Bütün bunlara ek olarak satış sonrasında da 
müşteri hizmetleri ekibimiz aracılığıyla yanınızda olarak ve elbet-
te sorumluluklarımızın arkasında durarak, iş ortaklarımızın her 
anlamda destekçisi olmaya gayret göstermekteyiz.

GÜNLÜK MEYVE VE SEBZENİZİN DOĞRU ADRESI



ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

MEYVELER

SEBZELER

Şeftali ve de NektarinÜzüm
(Yeşil, Kırmızı, Siyah)

Kiwi 
(Yeşil, Gold)

Karpuz Kaktüs Inciri

Kanlı Portakal ÇilekPortakal

Çeşitli Mini Salat Yeşil SoğanRezene

Fındık TurpYer Lahanası

Şifalı bitkiler (Maydanoz , Fesleğen, 
Dere otu, Kekik, Adaçayı, ...)

Kıvırcık Salata
(farklı renklerde)

Salkım Domates
(farklı çeşitlerde)

Erik 
(Kırmızı, Sarı, Siyah)

Marul
(Kırmızı, Yeşil)



PREMİUM ÖZ MARKAMIZ - GUSTOVITA

ORGANİK ÜRÜNLER

Organik Kabak Organik Roka Organik Üzüm

Organik Portakal Organik LimonOrganik Domates
(farklı çeşitlerde)

Organik brokoli Organik havuç organik mini salat

Şirket felsefesi olarak kendimize kaliteli ürün anlayışını ilke edinmiş 
bulunmaktayız. Dolayısıyla kalite kontrolüne büyük önem vermek-
teyiz. Bu anlayıştan yola çıkarak, 2015 senesinden bu yana ekipi-
miz tarafından her aşaması titizlikle kontrol edilip, yönetilen Öz 
markamız Gustovita´yı oluşturduk. Tamamı özenle secilen ve en ka-
liteli ürünlerden olusan markamızın ürün yelpazesini ise her geçen 
gün daha da genişleterek calışmalarımıza devam etmekteyiz.

ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ



Paride Capocefalo
Genel Müdür / Satış

+49 171 6789110

paride@prontoservice.de

+49 89 2032003-10

Biagio Gregorio
Yetkili Müdür / Satış

+49 89 2032003-15

+49 172 4441213

biagio@prontoservice.de

Bilal Ünalmiş
İş Geliştirme / Satış

Alexander Kovacs
Satış

+49 89 2032003-14

+49 89 2032003-11

+49 173 7700801

+49 151 20827702

bilal@prontoservice.de

a.kovacs@prontoservice.de

Vanessa Capocefalo
Müsteri iliskileri

+49 89 2032003-20
vanessa@prontoservice.de

André Caspar
Operasyon / Kalite Kontrol

+49 89 2032003-13
caspar@prontoservice.de

Fabrizio Capocefalo
Pazarlama 

+49 89 2032003-23
info@prontoservice.de

Silvio Capocefalo
Depo / Lojistik

+49 89 2032003-0
contact@prontoservice.de

Daniela Capocefalo
Operasyon

+49 89 2032003-0
info@prontoservice.de
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Pronto Service GmbH
Genel Müdür: Paride Capocefalo

Bergstr. 12 | 82024 Taufkirchen | Almanya
Telefon: +49 89 2032003-0 | Fax: +49 89 2032003-29

Mail: contact@prontoservice.de
Web: www.prontoservice.de

Pics by Fotolia & Envato – Design by Fabridea | www.fabridea.de

İŞ ORTAĞIMIZ

Roma ýa oldukça yakın bir mesafede bulunan ve dolayısıyla 
Nakliye - Depolama itibari ile Italya ńin en ideal konumunda 
bulunan Orto Service Italia srl Agricola, Italya daki Tarımcılık 
faaliyetlerimiz yani sıra Paketleme, Depolama ve de birin-
ci sınıf kalitede ki ürünlerimizi Müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda yükleyerek faaliyetlerine devam etmekte-
dir. Orto Service Italia srl Agricola ile özel istek ve taleple-
rinizi yerine getirerek, ürünleri talepleriniz doğrultusunda 
kisiselleştirebilme gibi hizmetleri en kısa ve taze şekilde 
sunmamız mümkün kılınmaktadır.

ProntoServiceGmbH
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