
Cine suntem 
Am adus valoare comunităţii și suntem 
pregătiţi pentru provocările care urmează.
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Primul cuvânt 
O echipă puternică unită de o 
viziune comună.

Conţinut 
Construim o lume mai bună prin 
tehnologie și servicii inovative.

Grupul de firme Elsaco reprezintă rezultatul însumării eforturilor și ideilor a 
sute de oameni, împreună cu care am avut plăcerea de a colabora timp de 
două decenii. Dincolo de strădaniile concrete, Elsaco a adunat fărâme din 
sufletul fiecăruia dintre membrii acestei mari familii.  

Vreme de 20 de ani, obiectivul nostru a fost acela de a câștiga încrederea 
clienţilor noștri de pretutindeni, prin produse și servicii de calitate. Și sunt 
convins că am reușit pe deplin!

Ne-am dorit să insuflăm tuturor colaboratorilor sentimentul că au alături 
un partener stabil și fidel, la bine și la greu. Am construit astfel peste ani 
parteneriate solide, oferind produse obţinute în mod economic, cu suportul 
unor tehnologii avansate, curate și sigure.

Am urmărit să le oferim angajaţilor cadrul ideal pentru a-și demonstra 
calităţile și a se pune în valoare într-o firmă dinamică, cu produse și 
activităţi mereu noi. Sentimentul de apartenenţă la o mare familie,  
prezent în rândul tuturor colegilor noștri, constituie una dintre cele  
mai mari satisfacţii. 

Cum aș putea sintetiza în două vorbe crezul de căpătâi al grupului Elsaco? 
Suntem definiţi de dorinţa de a oferi comunitaţii în care trăim soluţii de 
eficienţă energetică care conduc la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Este ţelul 
obsesiv, în slujba căruia am depus toate eforturile noastre. 

Dr. Ing. Valeriu Iftime 
Președinte
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Istoria curentă 
Elsaco se află în rândul primilor trei mari furnizori de servicii 
complete pentru consultanţă, proiectare, execuţie lucrări  
și exploatare pentru instalaţii termoenergetice de orice tip  
din România.

Istoricul Elsaco 
Succesul nostru a fost construit în jurul dorinţei de a acţiona mereu 
la cele mai înalte standarde în relaţia cu angajaţii, consumatorii, 
societatea și lumea în care trăim. Am fost mereu preocupaţi de 
promovarea unei lumi mai bune prin tehnologie și servicii inovative, 
deschisă la nevoile oamenilor.

Am construit durabil, având mereu în vedere o viziune pe termen 
lung. Ne axăm pe oferirea de servicii și produse calitative, obţinute 
într-un mod economic, cu suportul unor procese avansate, curate 
și sigure. Mai mult, am pus bazele unei echipe unite pentru care 
cerinţele clienţilor sunt mereu pe primul loc.

Înfiinţarea companiei  
Elsaco Electronic.

Se înfiinţează S.C. Elsaco S.R.L., 
firma a cărei activitate este  
preluată în 1994 de Elsaco Electronic.

Realizarea primului calculator 
sub brand-ul Elsaco.

Primul proiect de contorizare, 
monitorizare și automatizare la 
Regia de Termoficare Făgăraș 
cu finanţare de la Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie 
și Dezvoltare (BERD).

Primul sistem SCADA  
realizat pentru cea mai  
mare regie de termoficare  
din ţară, RADET București  
— Sisteme de automatizare și 
monitorizare pentru 24  
puncte termice.

Calculatorul „Elsaco Panther” 
este desemnat produsul anului 
în revista „PC Magazin”.

Are loc lansarea cărţii de companie 
„Elsaco – 10 ani de succese” la  
Gala premiilor Oscar–EL.

250.000 de repartitoare 
instalate în România.

Primul proiect de cogenerare la 
Energomur S.A. Târgu Mureș.

Reabilitarea și modernizarea 
conductelor de apă și canalizare în 
municipiul Botoșani.

Primul proiect turistic finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 
2007 — 2013 pensiunea turistică  
„EL–Quatro”, Voroneţ.

Dezvoltarea primului  
proiect imobiliar  
„Locuinţă la mansardă”.

Elsaco Electronic devine unic 
distribuitor al contoarelor 
marca Schlumberger 
Industries în România, în 
prezent compania Itron.

Realizarea primului sistem de 
telegestiune a punctelor termice 
la regiile de termoficare din  
Slobozia și Călărași.

Eficientizarea activităţii 
globale a companiei prin 
împărţirea structurii sale 
organizatorice în divizii.

100.000 contoare rezidenţiale 
montate în România.

Cel mai mare sistem SCADA  
— Sisteme de monitorizare și  
control pentru 76 staţii hidrofor  
la Apaterm Oradea.

Primul proiect cu finanţare  
externă din componenţa  
PHARE — Linie pentru asamblarea 
contoarelor divizionare.

Este dezvoltat primul produs 
software de măsurare și 
management al utilităţilor 
Elsaco ACE.

Elsaco Electronic devine acţionar 
majoritar la Fotbal Club Botoșani.

Este implementat primul sistem 
de citire a consumurilor de apă cu 
cititor portabil la Regia de apă din 
Kragujevac — Serbia.

Export de software în Qatar, 
EMMSYS – pachet software 
pentru citirea contoarelor, 
analiza consumurilor și 
diagnosticarea reţelelor  
de utilităţi.

Primul proiect de echilibrare 
hidraulică a blocurilor din 
București prin montarea 
de vene limitare debit și 
regulatoare de presiune 
diferenţială.

Start-up proiect „Parc Eolian”. Sunt dezvoltate primele 
proiecte de cogenerare la 
regiile de termoficare din 
Botoșani și Bacău.
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Istoricul Elsaco  
Timpul ne conduce spre perfecţiune.
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Date financiare în 1994:
 Cifră de afaceri: 2.500.000

 Profit net: 14.700

Date financiare în 1992:
 Cifră de afaceri: 500.000

Date financiare în 1996:
 Cifră de afaceri: 1.500.000

 Profit net: 770.000

Date financiare în 1995:
 Cifră de afaceri: 1.700.000

 Profit net: 160.000

Date financiare în 1993:
 Cifră de afaceri: 1.500.000

Date financiare în 2009:
 Cifră de afaceri: 24.900.000

 Profit net: 122.000

Date financiare în 1998:
 Cifră de afaceri: 2.400.000

 Profit net: 230.000

Date financiare în 1997:
 Cifră de afaceri: 1.300.000

 Profit net: 290.000

Date financiare în 2001:
 Cifră de afaceri: 6.800.000

 Profit net: 2.100.000

Date financiare în 2003:
 Cifră de afaceri: 8.900.000

 Profit net: 682.000

Date financiare în 2005:
 Cifră de afaceri: 17.400.000

 Profit net: 1.420.000

Date financiare în 2007:
 Cifră de afaceri: 30.000.000

 Profit net: 1.000.000

Date financiare în 2011:
 Cifră de afaceri: 
 29.400.000

Date financiare în 1999:
 Cifră de afaceri: 3.400.000

 Profit net: 360.000

Date financiare în 2002:
 Cifră de afaceri: 7.100.000

 Profit net: 490.000

Date financiare în 2008:
 Cifră de afaceri: 27.400.000

 Profit net: 670.000

Date financiare în 2010:
 Cifră de afaceri: 28.900.000

 Profit net: 1.500.000

Date financiare în 2004:
 Cifră de afaceri: 13.400.000

 Profit net: 780.000

Date financiare în 2006:
 Cifră de afaceri: 29.200.000

 Profit net: 1.600.000Date financiare în 2000:
 Cifră de afaceri: 4.900.000

 Profit net: 190.000



Calitatea serviciilor noastre 
reprezintă o constantă 
reafirmare a promisiunii de 
eficienţă şi promptitudine 
faţă de clienţii noştri.



08elsaco — cine suntem 09

De la înfiinţarea sa în 1994 și până în prezent, Elsaco a reușit să devină unul 
dintre principalii jucători pe piaţa de servicii energetice din România.

Activăm cu succes în domenii de înaltă tehnologie și continuăm să ne 
dezvoltăm. Rezultatele obţinute până acum ne-au demonstrat că cei peste 
500 de specialiști ai Elsaco formează o echipă puternică.

Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă a companiei.  
Din acest motiv, după mai bine de două decenii de activitate, suntem 
recunoscuţi drept lider naţional al domeniului nostru de activitate. 
Prin seriozitate și profesionalism, Elsaco oferă siguranţa unui partener 
competent și responsabil.

Viziune 
Construim soluţii pentru eficienţă energetică de la producător până la 
utilizatorul final. Dorim să ne menţinem statutul de lideri la nivel naţional 
între companiile de profil.

Misiune 
Misiunea companiei Elsaco este furnizarea și implementarea de soluţii 
profesionale de management al utilităţilor publice (apă, energie, iluminat) 
folosind experienţa și profesionalismul acumulat, astfel încât să creștem 
gradul de mulţumire al tuturor părtilor implicate: personal propriu,  
clienţi și parteneri.

Despre noi 
Excelăm pentru că suntem mereu 
atenţi la nevoile clienţilor noștri.

Oferim clienţilor soluţii  
viabile la provocările pe  
care le întâmpină.

Ing. Constantin Dumitriu 
Membru C.A.

Ing. Petru Parfenov 
Vicepreședinte

Ing. Doru Popa 
Vicepreședinte

Ing. Ovidiu Jitaru 
Vicepreședinte
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Companiile din grup
Elsaco Electronic 
Furnizează servicii de management pentru celelalte companii ale grupului: 
resurse umane, financiar–contabilitate, administrativ, comunicare externă, 
asigurarea calităţii, aprovizionare–desfacere, transporturi etc.

Compania însumează 401 angajaţi, iar structura sa organizatorică este 
împărţită în patru divizii specializate:

1.   Divizia Proiecte Termoenergetice

2. Divizia Proiecte Hidro-Edilitare

3.  Divizia SCADA și Software

4.  Divizia Echipamente și Servicii Utilităţi

Elsaco International 
—  Laboratoare metrologice autorizate pentru efectuarea verificărilor 

metrologice și reparaţii contoare.

—  Furnizor de servicii de cazare și alimentaţie publică care se ocupă cu 
administrarea pensiunii „EL-Quatro” Voroneţ.

Elsaco Software 
—  Sisteme AMR pentru citirea contoarelor de apă și energie termică.

—  Pachete software proprii: RMS, Emmsys, MBUS.

—  Sisteme de citire cu terminal portabil radio.

—  Export sisteme de citire radio contoare în parteneriat cu ITRON.

—  Servicii complete: consultanţă, proiectare, instalare, mentenanţă,  
dezvoltare la cerere etc.

Elsaco Industry 
Producător de: 
 • tablouri electrice și de automatizare

 • calculatoare industriale de process

 •  dispozitive electronice pentru achiziţia datelor de la contoare

Elsaco Brunata 
—  Repartiţia costurilor încălzirii.

—  Contorizare rezidenţială.

Elsaco Business Software 
Producător de sisteme informatice: 
 • Elsaco – ACE – sistem informatic de management al utilităţilor

 •  Elitis – sistem informatic financiar-contabil

Elsaco Energie Verde 
—  Dezvoltare și exploatare parcuri eoliene în România.

—  Asigurare montaj turnuri de măsură.

—  Elaborarea studiilor de vânt.

ENOS COD 
—  Furnizor de servicii de cazare și alimentaţie publică care se ocupă cu 

administrarea pensiunii „Conacul Zăicești”.

Elsaco Esco 
—  Furnizor de soluţii integrate având drept scop reducerea  

cheltuielilor cu energia.

1994
Elsaco Electronic

1999
Elsaco International

2001
Elsaco Software

2003
Elsaco Industry

2008
Elsaco Energie Verde

2009
ENOS COD

2012
Elsaco Esco

2007
Elsaco Brunata 
Elsaco Business Software

1995

1996

1997

1998

2000

2002

2004

2005

2010

2011

Domenii de activitate 
Elsaco activează cu succes în următoarele segmente de activitate:

—  proiecte infrastructură utilităţi, ce cuprind: 
•  reabilitarea și modernizarea sistemelor de termoficare (puncte și 

module termice, centrale termice, reţele termice)

	 	 •  reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare (staţii de pompare apă, staţii de tratare apă, staţii de 
pompare și epurare apă uzată)

	 	 •  soluţii de cogenerare a energiei (centrale termice în cogenerare)

—  contorizare apă, energie termică, gaz, fluide industriale

—  armături

—  automatizări și sisteme informatice de proces

—  software de proces și business

—  construcţii civile și industriale

—  instalaţii rezidenţiale și industriale

—  echipamente energii neconvenţionale

—  calculatoare și componente IT

—  turism

Experienţă şi expertiză 
Lăsăm rezultatele 
să vorbească de la sine.

Istoricul companiilor din grup 
Cu fiecare an, companiile din grup s-au 
înmulţit, ajungând astăzi la un portofoliu 
ce numără nouă nume puternice în diferite 
domenii de activitate.

Cifra de afaceri din totalul 
grupului Elsaco (€)

Profitul net din totalul  
grupului Elsaco (€)

87.5%

65.7%

Elsaco Electronic 
Suntem conștienţi de multitudinea de 
activităţi și resurse pe care le implică 
dezvoltarea unor servicii la cele mai înalte 
standarde de calitate. Din dorinţa de a 
răspunde mereu nevoilor clienţilor, Elsaco a 
luat decizia unui management specializat, în 
funcţie de tipul activităţilor promovate.

Astfel, în prezent se poate vorbi de grupul 
de firme Elsaco, Elsaco Electronic fiind  
cel mai important și profitabil nume  
din portofoliu.

*Date generate până la 31.12.2012

2006
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Compania noastră a adoptat varianta unui sistem de management integrat 
care respectă standardele de referinţă, precum și cerinţele legale și de 
reglementare. Această abordare reprezintă calea principală în obţinerea şi 
păstrarea unui nivel de competitivitate ridicat al companiei.

Pentru a răspunde aşteptărilor clienţilor pe o piaţă puternic concurenţială, 
ne străduim să oferim produse și lucrări de calitate, urmărind în mod 
constant respectarea condiţiilor de mediu, prevenirea poluării, securitatea 
informaţiei și respectarea cerinţelor de securitate ocupaţională.

Standarde de calitate 
Suntem îndrumaţi de calitate 
indiferent de proiect.

SA 8000 Responsabilitate socială 

OHSAS 18001 Management al sănătăţii și securităţii ocupaţionale

ISO 9001 Management de calitate

ISO/EC 27001 Sistem de management al securităţii informaţiei

ISO 14001 Management al mediului

Certificate de calitate Denumire certificat

Am adoptat un sistem 
de management integrat 
care respectă cerinţele 
standardelor de referinţă  
ISO 9001, ISO 27001, ISO 
14001, OHSAS 18001 și  
SA 8000.
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În relaţia cu potenţialii colaboratori, politica noastră este simplă, stabilitatea 
și relaţiile de parteneriat garantează succesul pe termen lung.

Prin colaborarea cu numeroase companii recunoscute pe plan mondial, 
echipa noastră este capabilă să ofere un suport tehnic deosebit și 
consultanţa necesară adoptării unor soluţii optime. Transferul de know-how 
realizat în cadrul acestor relaţii de parteneriat a contribuit la proiectarea 
unor soluţii avansate de management informatizat al sistemelor de 
furnizare a apei sau căldurii. Am pus astfel bazele dezvoltării și fabricării  
cu forţe proprii a unor produse și accesorii indispensabile unor  
asemenea soluţii.  

Partenerii noștri
Itron 
Lider mondal în furnizarea de echipamente și soluţii dedicate măsurării 
utilităţilor: apă, energie termică, gaz și electricitate.

AVK 
Echipamente pentru contorizarea apei.

Brunata 
Soluţii pentru facturarea individuală a costurilor de încălzire şi apă.

Wilo 
Producător de top în domeniul pompelor și sistemelor de pompare pentru 
instalaţiile de încălzire, climatizare și răcire, alimentării cu apă și evacuării 
apei uzate.

Danfoss 
Echipamente de automatizare puncte termice.

Rivard 
Sisteme de canalizare.

Parteneri 
Evoluăm alături de partenerii noștri.

AVK 4.000.000

Brunata 5.900.000

Itron 50.000.000

Companie Valoarea totală 
a importurilor (€)

Parteneri Elsaco 
Topul celor mai mari importuri,  
prezentate în cifre.

Am implementat cu  
succes un sistem SCADA 
pentru întreaga reţea de 
alimentare cu apă și  
canalizare a municipiului 
Drobeta-Turnu Severin.
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Qatar – Proiect Mbus „Pearl Qatar” 
400 de vile și 100 blocuri turn monitorizate prin reţea Mbus.

Africa de Sud, Mauritius, Polonia, Dubai, Egipt 
Sistem de citire de la distanţă a contoarelor de apă cu  
echipamente Elsaco.

Finanţări Europene 
Proiecte finanţate prin „Programul Phare”
—  Laborator de service și verificări metrologice debitmetre, în  

valoare de 150.000 €.

—  Linie pentru asamblarea contoarelor divizionare, în  
valoare de 200.000 €.

Proiect finanţat prin „Programul Operaţional  
Regional 2007–2013, Axa 5”
—  Extinderea și modernizarea pensiunii turistice „EL–Quatro” Voroneţ,  

în valoare de 900.000 €.

Proiecte internaţionale 
Proiectele internaţionale realizate cu succes stau drept mărturie pentru 
calitatea incontestabilă a serviciilor noastre.

Clienţii noștri 
Ne mândrim cu o bună înţelegere a nevoilor clienţilor noștri și  
a pieţelor pe care ei activează.

Suntem deschiși, livrăm la timp și tratăm cu profesionalism fiecare solicitare 
primită. Prin calitate și parteneriate solide, am reușit astfel să construim 
relaţii durabile cu fiecare dintre ei.

Principalele pieţe pe care activează clienţii noștri sunt: 
 • utilităţi (apă, energie termică, gaz, lichide industriale) 
 • industrie 
 • rezidenţial 
 • retail

Proiecte naţionale
Modern Calor Botoșani 
Reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare urbană a 
municipiului Botoșani.

Primăria Municipiului Bacău 
Ciclu combinat 14 MWT, cazane auxiliare, adaptarea schemei 
tehnomecanice în CET 1 – servicii de proiectare, execuţie lucrări și punere 
în funcţiune.

RADET București 
Procurare și montaj vane debit și regulatoare de presiune diferenţială 
pentru echilibrarea hidraulică a blocurilor.

Energomur Tg. Mureș 
Reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare urbană.

Modernizarea producţiei şi distribuţiei de energie termică în ansamblul de 
locuinţe Dâmbu Pietros, faza cogenerare.

CET Bacău 
Reabilitarea a 54 de puncte termice, incluzând și sisteme de monitorizare și 
control la distanţă (SCADA + AMR).

Apa Grup S.A. Botoșani 
Lucrări pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei și de canalizare.

Primăria București 
Contorizarea vânzărilor de căldură și apă caldă în municipiul București.

Confort S.A. Drobeta 
Sistem SCADA pentru sistemul de alimentare cu apă şi canalizare în 
municipiul Drobeta-Turnu Severin.Confort S.A. Drobeta 1.300.000

CET Bacău  4.575.500

Energomur Tg. Mureș 10.260.000

Primăria București 3.700.000

RADET București 12.000.000

Apa Grup S.A. Botoșani 3.900.000

Primăria Municipiului Bacău 24.800.000

Modern Calor Botoșani 28.450.000

Client Valoare proiect (€)

Proiecte naţionale 
Topul celor mai de succes proiecte 
naţionale, prezentate în cifre.

Clienţi 
Formăm o echipă împreună cu 
cei pentru care lucrăm.

Polonia

Egipt

Rusia

Dubai

Mauritius

Qatar

Africa de Sud
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Am realizat  proiecte de 
modernizare și reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
energie termică și apă pentru 
orașe precum București, 
Botoșani, Bacău, Constanţa, 
Iași, Făgăraș, Cluj-Napoca, 
Târgu Mureș, Buzău,  
Olteniţa și Sibiu.
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Elsaco a sprijinit financiar în mod substanţial numeroase activităţi artistice 
și sportive sau instituţii cu fondurile necesare unor investiţii de amploare. 
Mai mult, a acordat burse pentru elevi și studenţi sau sprijin material pentru 
persoanele aflate în dificultate. Suma totală oferită de Elsaco în decursul 
anilor sub formă de sponsorizări, burse sau donaţii se ridică la peste 
1.000.000 €.

„Botoșaniul în care vreau să trăiesc”, 
— o campanie care a adus faţă în faţă autorităţile locale și cetăţenii. 
Botoșănenii au fost invitaţi la o dezbatere în cadrul căreia și-au putut 
exprima în mod deschis opiniile privind modalităţile de îmbunătăţire a 
calităţii vieţii în orașul lor. 

Tema lansată de Elsaco ca și partener al acestui eveniment a fost:  
„Cum pot comunităţile locale să determine utilizarea optimă a energiei?”.
Implicarea companiei în acest demers a avut drept obiectiv cultivarea în 
rândul publicului tânăr a unui comportament mai chibzuit privind consumul 
de energie.

Premierea celei mai bune idei a avut loc în prezenţa a numeroși invitaţi, 
oficialităţi, politicieni, oameni de cultură, precum și a botoșănenilor care au 
dorit, în acest fel, să sărbătorească împreună Ziua Orașului Botoșani.

Sprijinim viitorul sportului 
În 2005, Elsaco se implică activ în susţinerea fotbalului, fiind cel mai 
important finanţator al clubului F.C. Botoșani. În paralel, s-a dezvoltat un 
Centru de Copii și Juniori, menit să ajute și să promoveze tinerii jucători  
ai clubului.

Datorită aportului financiar consistent, clubul a ajuns să fie unul din cele 
mai bine organizate din divizia secundă a ligii naţionale de fotbal.

Elsaco și comunitatea 
Aducem valoare în viaţa celor  
din jurul nostru.

Suntem un declarat  
susţinător al sportului și 
investim în performanţă. 
Astfel, ne-am implicat activ  
în organizarea clubului  
F.C. Botoșani.
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Performanţele noastre financiare ne-au oferit ocazia de a perfecţiona 
mereu serviciile pe care le oferim.

Am înregistrat creșteri constante, având astfel posibilitatea de a susţine 
toate proiectele ambiţioase pe care ni le-am propus. 

Rezultate generale 
Rezultatele financiare până la 31.12.2012

Rezultate firmelor din grupul Elsaco  
Rezultatele financiare ale companiilor din grup până la 31.12.2012

Date financiare 
În final, totul se rezumă la cifre.

C.A. netă (€) Profit net (€)

2008 2009 2010 2011 2012

1.500.000
675.000 122.000

29.100.000

2.452.640

32.602.654

2.090.257

51.141.154

27.400.000

24.900.000

1 mil

5 mil

10 mil

15 mil

20 mil

25 mil

30 mil

40 mil

50 mil

60 mil

Elsaco Software 384.807 220.585 330.893 78.471

Elsaco Electronic 28.964.537 1.936.276 47.651.838 1.654.275

 C.A. (€) Profit Net (€) C.A. (€) Profit Net (€) 
Denumire firmă 2011 2011 2012 2012

Realizăm proiecte care aduc 
valoare comunităţii în care ne 
desfășurăm activitatea.

Elsaco Energie Verde 71.415 24.697 69.140 19.255

Elsaco Business Software 261.316 76.798 166.718 4.510

Elsaco International 152.503 37.112 77.112 105.573

Elsaco Brunata 2.558.641 153.319 2.639.970 224.090

ENOS COD 209.435 3.853 205.483 4.083

Total 32.602.654 2.452.640 51.141.154 2.090.257
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Date de contact 
Performanţă susţinută de  
o reţea puternică.

Sediul central Elsaco
Botoșani 
str. Pacea nr. 41A, 710 013

 +40 231 507 060

 +40 231 532 905

Filiale Elsaco
Iași 
str. Splai Bahlui Mal Stâng  
nr. 33A, 700 031

 +40 232 217 376

București 
șos. Mihai Bravu nr. 500 
sector 3, 030 335

 +40 213 261 550

Constanţa 
str. Mircea Cel Bătrân 
nr. 99C, 900 592

 +40 241 556 717

Târgu Mureș 
str. Sinaia nr. 2, 540 319

 +40 265 216 510

Suceava 
str. Victoriei nr. 14A, Sp. 1

 +40 230 520 077



Elsaco 
str. Pacea nr. 41A, 710 013 
Botoșani, România

  www.elsaco.com


