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“De Passio is een automaat die gezien mag worden. 
Daarmee krijgt de meest bezocht plek in je bedrijf een 
persoonlijk tintje. Zie je ‘m al staan?”

Waar je ook komt, overal is het 
“Eerst koffi e!”. Fortune is dé 
specialist in koffi e op het werk. 
Wij leveren koffi e, thee en andere 
warme dranken aan bedrijven en 
organisaties door heel Nederland. 
Met een totaalassortiment en 
uitsluitend topkwaliteit stemmen 
wij de automaten en ingrediënten 
helemaal af op jouw situatie. 
Want van koffi e moet je genieten!

Dankzij ons grote assortiment 
kun je als ondernemer de juiste 
keuze maken die aansluit bij de 
wensen van je medewerkers en 
bezoekers. Want koffi e is niet 
alleen een teken van gastvrijheid, 
maar ook een visitekaartje van 
je bedrijf. Je laat zien dat je 
je medewerkers of bezoekers 
waardeert, door hen een goede 
kop koffi e aan te bieden. En om 
bij die keuze te helpen zetten we 
eventueel een automaat op proef 
neer, net zolang tot de juiste 
koffi esoort is gevonden.

Franchiseformule
Fortune is een landelijk 
werkende franchiseorganisatie 

Genieten van koffi e 
op het werk, dat is Fortune!

met 28 regionale vestigingen. 
Onze adviseurs zijn allen 
zelfstandig ondernemer en 
verantwoordelijk voor het gehele 
traject van advies, installatie, 
service en onderhoud aan de 
koffi eautomaten en periodieke 
levering van ingrediënten. Zo 
garanderen wij de persoonlijke 
betrokkenheid bij onze klanten 
en kunnen we snelle service 
verlenen. Omdat wij landelijk 
werken is er altijd een vestiging 
dicht bij jou in de buurt. Dat is 
onze kracht!

De Passio koffi eautomaat
De Passio is een automaat die 
gezien mag worden. Volledig 
in eigen beheer ontwikkeld 
met speciale aandacht voor 
kwaliteit van de onderdelen, 
het gebruiksgemak, het 
onderhoudsgemak, de 
keuzemogelijkheden en 
energiebesparende elementen. 

Kies voor één van onze vrolijke 
uitvoeringen of kleuren. Of lever 
een eigen ontwerp aan, voorzien 
van je bedrijfslogo. Daarmee 
krijgt de meest bezochte plek in 
je bedrijf een persoonlijk tintje. 
Zie je ‘m al staan?

Verantwoord ondernemen
Verantwoord en eerlijk zaken 
doen staan bij Fortune hoog in 
het vaandel. Een groot deel van 
onze ingrediënten is daarom 
Fairtrade, Rainforest Alliance 
of UTZ gecertifi ceerd en de 
verpakkingen zijn, waar mogelijk 
aluminium vrij en vervangen 
door synthetische materialen. 
Daarnaast heeft het werken met 
kleine regio’s, elk beheerd door 
een franchiseondernemer, een 
positief effect op het beperken 
van de vervoersbewegingen. 

Je dag begint; je gaat in overleg; het is pauze; het is tijd 
om die middagdip te overwinnen. Koffi e is er bij en kleurt 
je dag. Je ruikt het, je proeft het. En met onze eigen Passio 
koffi eautomaten maken wij de koffi ebeleving nog kleurrijker! 

Sinds 2010 is Fortune 
hoofdsponsor van het 
koffi eproject van Uganda Child 
Care Foundation (UCCF). 
Tweehonderd gezinnen in de 
door Aids getroffen provincie 
Rakai in het zuiden van Oeganda 

worden met dit project 
geholpen om weer in hun eigen 
levensonderhoud te kunnen 
voorzien. Ieder gezin heeft 300 
koffi eplanten ontvangen en krijgt 
een opleiding en begeleiding om 
de planten te telen. De afzet van 
de koffi e wordt gegarandeerd 
door Uganda Coffee 
Development Autority (UCDA).

Waar wacht je nog op?
Tijd voor een kopje koffi e? Ook 
in jouw regio kun je terecht voor 
onze koffi e. Neem gerust contact 
met ons op of vraag nu meteen 
om een persoonlijk advies. Of 
heb je liever meteen een gratis 
proefplaatsing? Bel 0800 – 1012, 
of stuur een e-mail naar info@
fortune.nl.


