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BATERIA PREMIER, CEA MAI VANDUTA BATERIE ROMBAT
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).
Va invitam sa o testati si dumneavoastra!
Exista o baterie ROMBAT pentru orice masina si orice buget.

LUNA OCTOMBRIE 2018 A ADUS RECORDURI ABSOLUTE PENTRU ROMBAT
Pentru al 4 lea an la rand, reusim sa batem record dupa record. De data aceasta, luna OCTOMBRIE a fost luna care ne-a permis sa
stabilim recorduri la vanzari, la productie si la productia de plumb. Ne mandrim cu aceasta performanta extraordinara si multumim
tuturor celor implicati si tuturor celor care au avut si au incredere in ROMBAT.
Luna octombrie 2018 a reprezentat un nou succes rasunator pentru compania noastra. Intr-o perioada destul de
agitata pe piata bateriilor, ROMBAT a reusit sa stabileasca noi recorduri absolute de productie, precum si vanzarea si recuperarea de baterii uzate in vederea reciclarii. Aceste noi recorduri ne confirma increderea pe care clientii nostri o au in produsele ROMBAT si reprezinta o dovada incontestabila a coerentei actiunilor ROMBAT din ultimii 4 ani. Ne mandrim azi nu
numai cu o fabrica dotata cu tehnologie de ultima ora dar si cu baterii care satisfac chiar si cele mai exigente asteptari ale
clientilor. Marketingul nu este o stiinta exacta si singura dovada ca aplici strategia potrivita este data de rezultatele obtinute. Suntem mandri azi cu totii ca am reusit sa respectam promisiunea pe care am facut-o clientilor nostri, aceea de a le
livra produse de calitate la un pret corect si ca am reusit sa le castigam increderea in marca ROMBAT. Acest lucru s-a intamplat atat pe piata
romaneasca cat si pe pietele de la export, unde am reusit sa ne extindem si sa castigam noi parteneri. In spate este vorba de multa munca de
echipa si de determinarea unor oameni de a duce marca ROMBAT la un nou nivel. Ne uitam cu incredere la viitor si asteptam cu nerabdare sa
spunem noi povesti frumoase in anii ce vor urma
– Eduard Croitoru, Director de Vanzari si Marketing
Impreuna scriem de peste 38 de ani, povestea ROMBAT - mandru brand romanesc.
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2018 PENTRU MANAGERII AM-RO
Anul 2018 a reprezentat pentru ROMBAT un nou an de succes pe piata romaneasca. Dupa 3 ani de crestere consecutiva a volumelor de baterii ROMBAT, am reusit ca si in 2018 sa crestem in cota de piata, chiar daca piata totala de baterii din Romania a fost in regres. Acest lucru reprezinta o noua dovada a faptului ca strategia pe care am ales sa mergem in
urma cu 3 ani a dat rezultate. A fost un an in care am continuat sa fim alaturi de Clienti si de Parteneri. Am organizat vizite
la fabrica cu magazine din intreaga tara, am continuat procesul de branding a unor magazine importante, am fost prezenti
la toate cele 3 evenimente Auto Total Business Show, am pastrat o politica constanta de pret in conditiile in care au existat
turbulente majore pe piata materiilor prime si a utilitatilor si am pastrat garantia de 3 ani la bateriile din gama Premier.
Toate aceste elemente ne-au ajutat sa ne consolidam pozitia de lider pe piata din Romania si ne dau incredere ca ascensiunea ROMBAT va continua si in 2019. Multumim cu aceasta ocazie tuturor angajatilor, partenerilor nostri, magazinelor partenere si clientilor, cei care fac cu totii din
ROMBAT bateria nr 1 in Romania!
- Costel Trinca, National Sales Manager
Anul 2018 a inceput in forta pentru mine cu noi provocari in zona mea de acoperire (Sud Est-ul Romaniei). Aceste
provocari au avut ca subiect atat dezvoltarea si redresarea Centrelor de Distributie cat si discutiile cu vanzatorii de baterii,
incercand a le explica de ce trebuie sa vanda catre clientul final baterii ROMBAT. Acest lucru a insemnat in anul 2018 peste
3.000 de ore de lucru si peste 45.000 km parcursi in Sud Est-ul Romaniei. Buna colaborare dintre Distribuitorii ROMBAT
(Centrele de Distributie ROMBAT din zona Sud – Est) si ROMBAT a dus la performante bune in 2018, peste cele din 2017.
Tin sa multumesc pe aceasta cale tuturor colegilor care m-au ajutat la aceste performante cat si reprezentantilor
Distribuitorilor ROMBAT din zona mea de activitate.
Privim cu intelepciune spre 2019 fiind pregatiti pentru noi provocari in a mentine bateria Rombat acolo unde este pozitionata in acest moment.
Nu mai este un secret pentru nimeni ca “ROMBAT este Bateria nr. 1 in Romania”.” LA MULTI ANI, ROMANIA!
- Iulian Corhana, Area Sales
Manager
Provocari, satisfactii si loc de mai bine, acestea au fost ingredientele anului 2018. Concurenta este din ce in ce mai
puternica, iar comportamentul clientilor este intr-o continua schimbare. Acestia au inceput sa ia decizii informate, astfel
incat succesul nostru este asigurat de calitatea bateriilor produse, de apropierea fata de client si de anticiparea nevoilor
sale. Pentru inca un an de succes, multumesc tuturor partenerilor nostri pentru rezultatele excelente care confirma iar si
iar ca bateria ROMBAT este bateria Nr. 1 in Romania!”
- Cosmin Munteanu, Area Sales Manager

2018 a fost un an in care challenge-urile au fost antrenante inca de la inceput. Deoarece veneam dupa 3 ani consecutivi de crestere a vanzarilor, a fost o provocare sa gasesc solutii pentru a continua trendul ascendent. Cu multa perseverenta si daruire din partea partenerilor ROMBAT cu care am colaborat, am reusit si in acest an sa indeplinesc cea mai
mare parte din obiective. Cea mai importanta sustinere a venit din faptul ca noile baterii ROMBAT si-au confirmat calitatea
si sunt apreciate de clientii nostri. Le multumesc inginerilor ROMBAT care au proiectat baterii de calitate si pentru masinile
de generatie mai veche, dar si pentru masinile de ultima generatie cu sistem start-stop. Ma bucur ca fac parte din echipa
de marketing si vanzari care a promovat bateriile ROMBAT cu SuperEndurance Technology.
Intru in anul 2019 cu ideea de a depune constant eforturi pentru a imbunatati calitatea serviciilor oferite clientilor nostri si de a promova in
continuare Bateria nr 1 in Romania.
- Cristi Dumitru, Area Sales Manager
In principiu, responsabilitatile noastre sunt aceleasi, difera de la an la an mediul concurential, care este in continua
schimbare. Obiectivul nostru, al Managerilor de zona si al echipei AM Ro este pastrarea pozitiei de lider a Rombat SA, in
producerea si comercializarea bateriilor auto. M-am confruntat cu o concurenta puternica care a folosit fiecare nisa pentru
a-si promova si vinde bateriile auto proprii. Am identificat si analizat actiunile concurentei - promovarea bateriilor proprii,
campanii de vanzare si actiuni post vanzare, actiuni menite sa le creasca cota de piata, apoi am venit cu propuneri pentru
a contracara aceste actiuni, pentru a concepe campanii motivationale pentru distribuitori si pentru revanzatori, astfel incat
clientul final sa achizitioneze o baterie ROMBAT calitativ superioara la un pret competitiv. Am cautat sa consiliez si sa motivez cat mai bine distribuitorii si USG-urile ROMBAT cu care colaborez, pentru ca impreuna sa ne indeplinim obiectivele comune.
Sunt convins ca si in 2019 Rombat SA isi va pastra pozitia de lider de piata in domeniul producerii si vanzarii bateriilor auto.
- Costel Balan,
Area Sales Manager
Anul 2018 a fost un an oarecum diferit fata de anii trecuti. Piata este mai educata, consumatorii au cerinte mai
mari, iar competitorii se straduiesc sa fie mai prezenti pe piata. Dar, ca de obicei, ROMBAT a facut fata provocarilor, pentru
ca, desi suntem un concern cu traditie, suntem de asemenea deschisi spre tot ceea ce este nou, spre adaptare si dezvoltare. Am reusit sa deschidem usi noi in directia bateriilor speciale si am starnit interesul partenerilor nostri in acest sens.
A fost greu, dar poate tocmai din aceasta cauza a fost mai frumos si mai satisfacator.
ROMBAT inseamna munca de echipa, inseamna oameni si colectiv, inseamna “impreuna”. Pentru ca impreuna reusim sa
mentinem brandul ROMBAT drept cel mai cunoscut si mai de succes brand in domeniu. Sunt onorat sa fac parte dintr-un
colectiv asa de dedicat si sunt sigur ca activitatea din anii urmatori isi va pastra trendul ascendent. - Claudiu Cezar Radu, Area Sales Manager

ROMBAT PE LOCUL I LA GALA “TOPUL NATIONAL AL FIRMELOR 2018”
In data de 7 noiembrie 2018 am avut onoarea de a fi premiati din nou cu Locul I la sectiunea “Industrie – Intreprinderi Mari. Fabrica
de acumulatori si baterii” in cadrul galei “Topul National al Firmelor“, editia a XXV – a, eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Am participat cu placere la acest eveniment ca reprezentant al companiei ROMBAT. Nu este putin lucru sa stai in aceeasi sala cu
Presedintele Romaniei si cu Ambasadorul SUA, la cateva mese distanta de ei.
Asa cum spuneau si organizatorii, la acest eveniment au participat companii care au inregistrat rezultate financiare deosebite. Aceste 12.472 de
companii care constituie 1,81% din totalul companiilor din Romania reprezinta 61% din cifra de afaceri totala a companiilor din Romania.
Am fost mandru sa primesc in numele companiei ROMBAT, PREMIUL I la categoria INDUSTRIE – INTREPRINDERI MARI. Sunt sigur ca si in
urmatorii ani vom fi cel putin la acelasi nivel de performanta.
Iulian Corhana, Area Sales Manager

ROMBAT ESTE PRIMUL COLECTOR DE BATERII UZATE DIN ROMANIA

•

Actionam pe aceasta piata din anul 1998.

•

A fost un drum lung si greu sa educam furnizorii si transportatorii cu cerintele legale.

•

Acum, nu suntem singurul colector, dar suntem cu siguranta cel mai mare.

•

Recuperarea plumbului si polipropilenei din baterii uzate la punctul de lucru Rebat din Copsa Mica se face folosind BAT
(Best Available Technology).

•

Folosirea acestei tehnologii ne permite sa obtinem si aprobarea de import baterii uzate sau transfer baterii uzate din UE.

•

Prin aceasta activitate contribuim la protectia mediului inconjutaror si economia resurselor.

CE POT SA FAC PENTRU A EXPLOATA CORESPUNZATOR BATERIA SI
A-I PRELUNGI DURATA DE VIATA?
La intrarea in sezonul rece faceti o verificare
a bateriei la unul din service-urile Rombat si
in cazul in care este nevoie faceti chiar si o
incarcare de cateva ore pe redresor

In cazul in care rulati cu masina doar pe
distante scurte se recomanda verificarea
si incarcarea bateriei

Verificati bateria constant, la un
interval de circa 6 luni, vizual –
culoarea hidrometrului (ochiului
magic)

Utilizati numai consumatorii prevazuti
de fabrica si evitati sa fie conectati direct
pe baterie

In cazul unei descarcari accidentale
a bateriei, incarcati bateria in cel
mai scurt timp pe un redresor.

Bateria nr. 1 în România

