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ANUL 2017 PENTRU ROMBAT
Anul 2017 a marcat inca un moment de mandrie pentru noi reusind sa depasim 2.200.000 baterii vandute. Este o confirmare clara ca marca ROMBAT este din ce in ce mai ceruta atat la nivel national cat si la export. Primele tari in care
exportam sunt tari cu traditie in industria auto si a pieselor de schimb: Franta, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania.
Mai mult, suntem din ce in ce mai prezenti pe o piata ravnita de toti concurentii, si anume: Rusia. Profit de ocazie si le
multumesc inca o data tuturor clientilor, distribuitorilor si partenerilor nostri dar si colegilor mei care au facut ca acest
succes sa fie posibil. Am pornit cu dreptul in 2018 si sunt absolut convins ca vom reusi sa consolidam si mai mult pozitia
marcii ROMBAT!
Eduard Croitoru, director vanzari si marketing.
Pe piata aftermarket Romania, anul 2017 a fost unul cu rezultate foarte bune in vanzarea de baterii ROMBAT. A fost
al treilea an consecutiv de crestere cat si cel mai bun an de vanzare din ultimii 5. Ponderea bateriilor din gama de TOP Premier a atins cel mai mare procent din istoria vanzarilor de baterii ROMBAT, crescand cu peste 12 puncte procentuale
fata de ponderea din urma cu 5 ani si, pentru prima data, o baterie din gama de TOP Premier a devenit cea mai
vanduta baterie ROMBAT. Aceste aspecte ne confirma faptul ca ne aflam pe un drum bun si ne ambitioneaza sa pastram
trendul crescator si in urmatorii ani pentru ca, impreuna cu Partenerii nostri, sa ne consolidam pozitia de lider pe piata din
Romania.
Costel Trinca, director national de vanzari.

ROMBAT, MANDRU BRAND ROMANESC - CONFERINTA NATIONALA ROMBAT,
BRASOV, martie 2017

Evolutia si planurile de viitor ale companiei, noua generatie de baterii ROMBAT SuperEndurance Technology, importanta calitatii
serviciilor oferite clientilor in cadrul service-urilor, au fost doar cateva din subiectele abordate in cadrul conferintei care a reunit peste 100
de participanti. Conferinta a fost o buna oportunitate de informare si interactiune, totul intr-o nota familiala.

RECORDURI ABSOLUTE PENTRU ROMBAT
2017 a reprezentat al treilea an consecutiv de crestere a vanzarilor bateriilor ROMBAT, luna noiembrie fiind cea mai buna luna din
ultimii 10 ani, din acest punct de vedere, pe piata aftermarket din Romania.
In cifre, ROMBAT a inregistrat in luna noiembrie 2017 cele mai mari recorduri din toate timpurile, pentru productie - 292.177 de baterii
si pentru vanzari - 288.525 de baterii. Tot in luna noiembrie 2017, s-a obtinut un record absolut de vanzari pe piata aftermarket (piese
de schimb) din Romania, din ultimii 10 ani iar la Rebat, centru ROMBAT de colectare si reciclare a bateriilor uzate, s-a inregistrat un
record de productie plumb. Multumim tuturor conducatorilor auto pentru increderea in ROMBAT!

„PORTI DESCHISE”, UN PROIECT ROMBAT DE SUCCES

Si in 2017, ROMBAT si-a redeschis portile pentru colaboratori si distribuitori. Acest proiect are in continuare un impact foarte
mare, vizitarea fabricii ROMBAT impresionand de fiecare data - prezentarile tehnice, informatiile aprofundate despre baterii si procesul
de fabricare al acestora fiind considerate utile si interesante de cei care ne trec pragul. Multumim si va mai asteptam!

ROMBAT A OBTINUT LOCUL I IN TOPUL NATIONAL AL FIRMELOR 2017
Si in acest an ROMBAT a obtinut Locul I in cadrul Topului National al Firmelor 2017, in cadrul sectiunii Industrie, Intreprinderi Mari.
Premiul a fost inmanat domnului Eduard Croitoru, Director vanzari si marketing.
Sunt onorat ca am primit acest premiu in numele ROMBAT, el reprezinta recunostinta tuturor eforturilor depuse de intreaga echipa. Felicitari inca o data tuturor rombatistilor!
Eduard Croitoru

BATERIA PREMIER, CEA MAI VANDUTA BATERIE ROMBAT
3 ani GARANTIE, SuperEndurance Technology, o durata de viata mai mare cu 150%
fata de vechea generatie (durata de viata este masurata in cicluri de incarcare-descarcare) si
curenti de demaraj, conform celor mai noi cerinte ale producatorilor de automobile, fac ca
bateria PREMIER sa se bucure in continuare de un real succes in randul conducatorilor auto.
Va invitam sa o testati si dumneavoastra, exista o baterie ROMBAT pentru orice masina si
orice buget!

CU BATERIILE TERRA HEAVY DUTY DE LA ROMBAT, RECOLTELE SE ANUNTA
MAI BOGATE!
Si in 2017, bateriile TERRA Heavy Duty cu SuperEndurance Technology, s-au
aflat in topul preferintelor fermierilor, agricultorilor si al posesorilor de utilaje agricole, contribuind la performanta activitatii de zi cu zi cu o durata de viata de 3 ORI
MAI MARE (evaluata in cicluri de incarcare - descarcare), performante electrice
excelente atestate in laborator, exploatare in conditii extreme, rezistenta superioara la coroziune si la vibratii. Va asteptam si anul acesta in reteaua distribuitorilor ROMBAT pentru a discuta cu consilierii nostri de vanzari despre bateria potrivita utilajului pe care il detineti. Sa aveti un an plin de roade bogate!

MOLL GERMANIA, CEL MAI NOU MEMBRU IN GRUPUL METAIR
Actionarul majoritar ROMBAT,
compania Metair Investment
Limited din Africa de Sud,
producator de baterii si alte
componente pentru industria
auto listata la Bursa din
Johannesburg, a cumparat un
pachet de 25,1% din actiunile producatorului de baterii
Akkumulatorenfabrik Moll din
Germania, pentru suma de 7,4
milioane de euro.

UN NOU CENTRU ROMBAT S-A DESCHIS LA CLUJ
Avand o experienta de 24 de ani pe piata de baterii, Chimszed Impex SRL, unul dintre cei mai importanti distribuitori din regiune, a
inaugurat in 2017 noul centru ROMBAT. Aici veti gasi o echipa profesionista, intreaga gama de baterii ROMBAT (auto, semitractiune,
tractiune, stationare) si veti beneficia de servicii de testare, verificare si montaj a acumulatorilor. Reteaua ROMBAT cuprinde in acest
moment peste 100 de unitati service si 11 centre.

IN 2017, ROMBAT A FOST PREZENT LA CELE MAI IMPORTANTE TARGURI
NATIONALE SI INTERNATIONALE
AUTO TOTAL BUSINESS SHOW IASI

2.000 de vizitatori, inovatii tehnologice si componente revolutionare, de ultima generatie, noutati din domeniul pieselor auto originale si
aftermarket de la cei mai buni producatori si furnizori de piese auto, demonstratii tehnice si concursuri, asa a aratat targul organizat de
partenerii nostri AD AUTO TOTAL, in Iasi in aprilie 2017. Ne-am bucurat sa aflam ca bateria PREMIER CU 3 ANI GARANTIE este si in Iasi
una dintre cele mai apreciate si mai bine vandute baterii ROMBAT. Multumim!

AUTO TOTAL BUSINESS SHOW (ATBS) BUCURESTI

Cea de-a 6-a editie a inregistrat un numar record de vizitatori - 40.000, ATBS reunind cei mai importanti 130 de producatori si furnizori
de piese auto si accesorii, ramanand astfel cel mai mare eveniment din domeniul auto, din Romania. Felicitari, AD AUTO TOTAL!

TARGUL EQUIP AUTO DE LA PARIS

Equip Auto Paris este un targ de talie mondiala care a gazduit expozanti din 40 de tari. Acest eveniment a fost o demonstratie impresionanta a modului in care industria auto se pregateste pentru a intampina noile tendinte tehnologice. Equip Auto 2017 a insemnat pentru
ROMBAT un real succes, standul fiind vizitat de reprezentantii a peste 40 de firme din 22 de tari.

TARGUL MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOVA

ROMBAT, reprezentat de RUSTOK, a participat la sfarsitul lunii august, la unul dintre cele mai mari targuri auto de la Moscova.
Targul a avut un foarte mare succes, si a reprezentat pe langa consolidarea imaginii brandului si o poarta catre piata de baterii din Europa
de Est.

ATBS CRAIOVA

Si de aceasta data standul ROMBAT s-a ridicat la nivelul evenimentului in sine, unul de altfel foarte reusit. Am fost singurul producator de baterii prezent la evenimentul de la Craiova si ne-am bucurat sa stam de vorba cu foarte multi oameni, actuali sau viitori clienti, interesati de bateriile
ROMBAT. Le multumim partenerilor de la AD Auto Total cat si tuturor celor care au vizitat standul ROMBAT!
Costel Trinca, National Sales Manager ROMBAT

UNUL DINTRE SPECTATORII ELVETIENI AFLATI LA RALLYE INTERNATIONAL DU
VALAIS MI-A SPUS CA PE MASINA LUI ARE O BATERIE ROMBAT
Am incheiat inca un sezon competitional de succes alaturi de ROMBAT, iar ceea ce ma bucura si ma motiveaza foarte tare este ca deja acest
parteneriat devine traditional si, prin suma expunerilor avute, colaborarea noastra da roade. Din ce in ce mai multi oameni ne asociaza pe noi ca
echipaj cu brandul ROMBAT si sunt foarte incantat ca am avut ocazia sa vorbesc despre produsele bistritene atat in Romania, cat si in tarile in
care am concurat in acest an, respectiv Austria si Elvetia. Chiar unul dintre spectatorii elvetieni aflati la startul festiv al Rallye International du
Valais mi-a spus ca pe masina lui are o baterie ROMBAT si se bucura sa vada acelasi logo pe o masina de concurs. Bineinteles ca ne-a asteptat
si la sosire si ne-a aplaudat pe podium, acolo unde am reusit sa urcam pe locul 3 al Trofeului 2WD din cadrul Tour European Rally. Am avut si
momente dificile in timpul acestui an, dar cu munca si vointa le-am depasit, asa incat in urma participarilor noastre internationale, am izbutit sa
ne clasam pe locul 4 in clasamentul general al Trofeului 2WD. In egala masura imi amintesc cu placere de participarile mele in calitate de sportiv
sustinut de ROMBAT la prima Conferinta Nationala a Partenerilor, acolo unde am avut placerea sa cunosc cei mai de seama distribuitori.
Totodata, am fost imaginea standului ROMBAT din cadrul ATBS de la Romexpo, fiind prezent in mijlocul publicului pentru detalii tehnice, dar si
pentru tombole inedite. Toate aceste lucruri imi dau puterea si convingerea ca in 2018 vom reusi rezultate sportive si de promovare mai bune, de
aceea doresc sa multumesc ROMBAT pentru increderea acordata inca de la inceputul anului 2015, ne-a declarat Alex Filip, pilotul care ne
face cinste atat in tara cat si peste hotare! Mult succes in continuare!

ROMBAT SUSTINE EDUCATIA!
Dezvoltarea proiectelor pentru comunitatea locala din care facem parte este foarte importanta pentru noi.
Unul dintre proiectele in care ne-am implicat cu mare placere a fost dotarea cu mobilier a scolii Generale nr.3 „Avram
Iancu” din Bistrita. Prin implicarea noastra dorim sa aratam sprijinul real pentru comunitatea locala, faptul ca suntem
un partener de incredere, pe termen lung.

DESPRE ROMBAT IN PRESA INTERNATIONALA
Ne bucuram sa citim despre ROMBAT in publicatii internationale, in care este recunoscuta pozitia de jucator important pe piata de baterii
din Europa.

RAMANEM APROAPE DE DUMNEAVOASTRA!
Pe tot parcusul anului trecut, ne-am bucurat sa primim
multumiri, felicitari, propuneri, scrisori, emailuri si chiar
vizite din partea clientilor ROMBAT. Toate acestea ne
onoreaza si ne ajuta sa imbunatatim permanent
calitatea produselor si serviciilor pe care vi le oferim.
Asteptam si anul acesta parerile dumneavoastra si
speram sa tinem legatura. Drum bun, cu ROMBAT!
Vreau ca romanii sa fie constienti ca si noi in Romania
putem sa fim la cel mai inalt nivel tehnologic si sa cumpere
doar produse "Made in Romania".
... acumulatorul pe care l-am avut timp de 12 ani, din 2005
si pana in 2017, nu l-am scos niciodata de pe masina. Va multumesc inca odata...

Ioan COJOCARU

FITI LA CURENT CU ULTIMELE NOUTATI ROMBAT
Pentru a fi la curent cu ultimele noutati, oferte si promotii dar si pentru
a primi sfaturi utile legate de baterii, va invitam sa dati like paginii noastre
de FACEBOOK: https://www.facebook.com/baterii.rombat/
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