
 In data de 10 noiembrie 2016 am avut parte de o bucurie mare, deoarece am avut onoarea de                       
a fi nominalizati si premiati cu Locul I la sectiunea “Industrie – Intreprinderi Mari. Fabrica de acumulatori si 
baterii” in cadrul galei ”Topul National al Firmelor”, editia a XXIII-a, care a avut loc la Centrul Expozitional           
Romexpo, un eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).

Acest top a fost organizat in baza unei metodologii axate pe indicatori precum cifra de afaceri neta, profitul 
din exploatare, eficienta utilizarii resurselor umane si a capitalului angajat. (www.ccir.ro)

Acest premiu ne incanta si ne determina sa ne continuam proiectele viitoare, oferind cele mai bune produse 
marca ROMBAT. Premiul oferit de catre CCIR reprezinta nu doar o recunoastere a muncii noastre pe tot                 
parcursul anului 2016, ci si incununarea eforturilor echipei ROMBAT depuse in toti cei peste 36 de ani de 
experienta in producerea bateriilor.

1 AN DE BATERII ROMBAT CU SUPERENDURANCE TECHNOLOGY

Decembrie 2016 www.rombat.ro

ROMBAT PREZENT LA GALA “MOS NICOLAE PENTRU COPIII CU 
DIZABILITATI”

In data de 8 decembrie, Fundatia Inocenti a organizat gala de caritate 
”Mos Nicolae pentru copii cu dizabilitati”, eveniment care s-a aflat la a 
X-a editie si care s-a adresat tuturor celor care doresc sa sustina 
cauza Inocentilor. Acest moment a fost dedicat, in primul rand, 
copiilor, dar si celor care sunt dispusi sa contribuie la derularea 
programelor Fundatiei Inocenti si dedicate copiilor aflati in dificultate. Va dorim un Craciun fericit si un An Nou cu multe impliniri! 

Echipa ROMBAT
citeste mai departe >>>

Costel TRINCA,
AfterMarket Sales Manager-Romania  

Anikidim ZINVELI, 
After Sales Service
Engineer   

Bateria nr. 1 în România

ROMBAT PE LOCUL I LA GALA “TOPUL NATIONAL AL FIRMELOR 2016”

CAMPANIA PREMIER CU
GARANTIE CONTINUA

Bateriile PREMIER satisfac cele mai
exigente cerinte ale posesorilor de
autoturisme. Ele au o durata de viata
mult mai mare (evaluata in cicluri de
incarcare-descarcare), au o rezistenta
la vibratii mai mare si ajuta masina sa
porneasca chiar si la temperaturi
extreme (-25C/+45C).

Alege bateria PREMIER cu
SuperEndurance Technology si 3 ani
garantie pana la finalul anului, 31.12.2016.
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Decembrie 2016 nu este doar luna cadourilor, ci este si luna in care se implineste 1 an de cand am lansat noua generatie de baterii cu            
SuperEndurance Technology.

Ce se poate spune despre performantele noilor baterii ROMBAT?

SuperEndurance Technology inseamna baterii de calitate superioara, obtinute intr-o  maniera sustenabila cu ajutorul unor tehnologii 
competitive si inovative la nivel global. 

Noile baterii ROMBAT au o durata de viata mai mare cu 150% fata de vechea generatie (durata de viata este masurata in cicluri de                
incarcare-descarcare), iar curentii de demaraj sunt conform celor mai noi cerinte ale producatorilor de automobile. Ceea ce am reusit sa 
obtinem sunt produse ce respecta cele mai inalte standarde din domeniu, cu performante electrice excelente atestate in laborator si in 
exploatare si cu o mai buna aderenta a pastei la gratar, fapt ce se reflecta atat in vanzarile inregistrare, cat si in procentul mic de retur.

 Pentru ROMBAT, pe piata aftermarket Romania, anul 2016 a fost unul foarte bun. La 1 an de la lansarea noii 
game de baterii cu SuperEndurance Technology, ne putem mandri cu cateva realizari notabile si cu cresteri de vanzari 
importante comparativ cu anii precedenti. Anul se anunta unul bun inca din luna ianuarie care, din punct de vedere al 
vanzarilor de baterii ROMBAT, a reprezentat cea mai buna luna ianuarie din ultimii 5 ani. O alta realizare notabila a 
fost in luna noiembrie 2016, care a reprezentat cea mai buna luna din punct de vedere al vanzarilor ROMBAT pe piata 
din Romania din ultimii 6 ani. Totodata, bateria de top din noua generatie, PREMIER, care a beneficiat pe intreg anul 
2016 de o garantie de 3 ani, a crescut spectaculos in ponderea totala, castigand peste 10 procente fata de anul 
trecut. Desigur, o contributie importanta in acest sens au avut-o atat Campania Media din 2015, care a dus la           
cresterea cererii din partea utilizatorului final, cat si calitatea incontestabila a acestor baterii, care a dus la cresterea 
increderii revanzatorilor in produsul ROMBAT si, implicit, la cresterea aprovizionarii magazinelor cu baterii ROMBAT.

Toate aceste realizari nu ar fi fost insa posibile fara implicarea echipei ROMBAT si partenerilor nostri, care au fost, sunt si vor fi implicati in promo-
varea si sustinerea noii generatii de baterii cu SuperEndurance Technology. Este un moment bun sa ne aratam recunostinta fata de toti acesti 
oameni care, prin devotamentul si implicarea lor, ne-au facut noua, oamenilor de vanzari, munca mai usoara, demonstrand, inca o data, ca 
ROMBAT este Bateria nr. 1 in Romania!

Aho, aho,
Dragi prieteni si colegi,
Acusica anul se-noi�te

Bateria Rombat tot porn�te!
Fie iarna grea, �e omat mare,

Bateria Rombat semne bune are,
Semne bune la �ecare pornire

Ce ne aduce noua, ca echipa, multumire!
Anul Nou o sa ne �e,

Plin de sperante si voi�ie
Ca o sa venim cu proiecte multe

Care sa va incante!
Cu diversitate mare,

Cu tehnologie noua, plina de culoare,
Cu r��tenta mai mare,
La vibratii si inclinare,

Cu gratare bine stantate,
Si cu performante electrice at�tate,

În laborator si �ploatare,
Va garantam ca veti avea in dotare

O baterie cu o durata de viata de 1,5 ori* mai mare!
Anul Nou sa va aduca

Multe drumuri si dor de duca,
Care sa va aminte�ca

Ca suntem bateria dumneavo�tra, bateria romane�ca!
La multi ani cu v�elie,

Sa aveti parte de mult belsug si bucurie!

URAREA NOASTRA DE SARBATORI

*calculata in cicluri de incarcare-descarcare

 Din perspectiva noastra, a departamentului Service Garantii – ROMBAT, noua gama de baterii a avut un impact 
pozitiv asupra utilizatorului final, iar acest lucru il putem spune avand in vedere ca exista un procent foarte mic de retur 
inregistrat in anul 2016, de numai 0.39 %. Astfel, atat Unitatile de Service, cat si clientii nostri au observat o imbunata- 
tire a calitatii bateriilor, care fac parte din noua generatie de baterii cu SuperEndurance Technology, fiind multumiti 
de produsele marca ROMBAT. 
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http://www.rombat.ro/content/rombat-prezent-la-gala-%E2%80%9Dmos-nicolae-pentru-copiii-cu-dizabilitati%E2%80%9D

