
 SC Fado Trade SRL Oradea, in cursul anului 2015, a inregistrat o crestere semnificativa de 
peste 10% a cantitatilor de acumulatori aprovizionati, fata de anul 2014.
Aceasta crestere a fost posibila, ca urmare a modificarilor aduse tehnologiilor de fabricatie a acumu-
latorilor si a restructurarii sortimentelor de acumulatori produsi.
Apreciem ca anul 2016 va duce in continuare la cresterea volumului activitatii, in conditiile acordarii 
atentiei cuvenite laturii calitative a acumulatorilor si perfectionarea relatiilor.
De asemenea, ne bazam pe relatiile de colaborare intre compartimentele functionale in cadrul 
ROMBAT si Centrele zonale de vanzari si distributie.

 Anul 2015 a fost pentru Sc.Tenet Srl, si pentru mine personal, un an cu realizari foarte bune.
Acest lucru a putut fi posibil si datorita parteneriatului excelent pe care il avem cu SC ROMBAT SA, 
singurul producator de baterii auto din Romania.
Investitiile in tehnologie de ultima generatie facute de furnizorul nostru principal SC ROMBAT SA 
Bistrita au dat primele roade in 2015.
Personal, cred ca anul 2015 este momentul in care putem spune cu tarie: ,,PUNCT SI DE LA CAPAT!”.
Desi ROMBAT a fost fara intrerupere, in ultimii 18 de ani, lider pe piata de baterii din Romania si 
singurul furnizor pentru prima echipare la Dacia Pitesti, de-a lungul timpului au fost si multe greutati.

  Distribuitorul ROMBAT, SC Fast Consignatie SRL, a avut in anul 2015 vanzari bune, de aseme-
nea, si anul 2016, luna ianuarie a inceput cu vanzari foarte bune.
Motivele cresterii comercializarii bateriilor ROMBAT sunt:
    schimbarea termenului de garantie al bateriilor Terra (la 2 ani) si Premier (la 3 ani), acesta avand un 
impact mare asupra pietei; 
    calitatea superioara a bateriilor in general, in special a bateriilor Terra Pro;
    reclama facuta de ROMBAT, avand o influenta considerabila asupra pietei;
    colaborarea buna intre SC Fast Consignatie SRL si SC ROMBAT SA, in special implicarea dl-lui 
    Munteanu Cosmin fiind foarte benefica. 
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3 ANI GARANTIE PENTRU GAMA PREMIER  

Campania de lansare a Gamei Noi de baterii care a avut loc anul 
trecut a adus in atentia tuturor si faptul ca ROMBAT a acordat 
bateriilor PREMIER o garantie extinsa de 3 ani. In urma succesu-
lui avut, ROMBAT a decis sa acorde in continuare 3 ani garantie la 
bateriile PREMIER pana in luna Mai 2016 inclusiv. Tot ceea ce a 
trebuit sa faca clientul a fost sa achizitioneze, de la orice 
distribuitor autorizat sau magazin partener ROMBAT, o baterie 
PREMIER marcata cu bulina doveditoare a extra-garantiei.

ROMBAT VA DEMARA CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMAVARA  

Incepand cu 1 martie si pana pe 30 aprilie 2016, ROMBAT va demara 
“Campania Agricola de Primavara – Esti in avantaj cu ROMBAT”. 
Astfel, cu cat clientul achizitioneaza, in aceasta perioada, mai multe 
baterii TERRA 110Ah, TERRA 154Ah si TERRA 180Ah, cu atat va 
avea mai mult de castigat. Pentru mai multe detalii, accesati site-ul 
ROMBAT, www.rombat.ro.

Bateria nr. 1 în România

           Principalele obiective ale actiunii  au fost cresterea vanzarilor catre clientii finali ai magazinelor partenere din Bucuresti, prin forma- 
rea si motivarea vanzatorilor si recompensarea acelora care aplica tehnicile de vanzare predate in cadrul proiectului.
 
Acest proiect s-a derulat in 3 etape: 
 1. Realizarea Ghidului de Vanzari;
 2. Training-ul vanzatorilor;
 3. Mistery Shopper – Vizitarea magazinelor participante la training, verificarea aplicarii cunostintelor asimilate la training si pre- 
 mierea celor care au avut o atitudine deschisa fata de clientii finali venind in sprijinul lor cu sfaturi si date concrete.

Dupa finalizarea acestor vizite a urmat evaluarea proiectului, iar firmele care au acumulat cel mai mare punctaj au fost premiate, chiar 
de sarbatori, cu un premiu special care a constat intr-un laptop 2 in 1.

 Au fost realizate 50 de vizite ale Clientului misterios, 32 locatii fiind vizitate o singura data, iar alte 9 de 2 ori. 
Programul Trade Marketing a fost prima actiune de acest gen derulata in ROMBAT. Oamenii au fost la inceput neincrezatori, deoarece 
nu mai participasera la o actiune similara, insa pe masura ce programul se derula au realizat ce beneficii le va aduce (fidelitatea clientului 
fata de magazin), devenind astfel interesati si dornici de a se implica si de a aplica cele invatate in cadrul proiectului Trade Marketing.
ROMBAT si-a reconfirmat pozitia „Bateria nr.1 din Romania”, fiind primul producator de baterii care deruleaza un astfel de program 
complex in Romania.

S-A INCHEIAT PRIMUL PROGRAM DE TRADE MARKETING DEZVOLTAT DE ROMBAT

CEA MAI BUNA LUNA IANUARIE PENTRU ROMBAT IN ULTIMII 5 ANI
PE PIATA AFTERMARKET 

ANUL 2015 PENTRU MANAGERII AM-RO SI PARTENERII ROMBAT 

PARTENERI ROMBAT 

 2015 a fost un an cu obiective indraznete. Conducerea ROMBAT a propus o crestere a numarului de bate-
rii vandute cu peste 20%  fata de nivelul din 2014.

Cu aceasta ocazie, vreau sa multumesc Centrelor si Distribuitorilor cu care am colaborat in 2015 si care au 
depus eforturi consistente, financiare si logistice, si au atins o crestere medie de 26%  fata de 2014. Cu astfel de 
parteneri, loiali si perseverenti, vom putea mentine ROMBAT, bateria numarul 1 in Romania. Mult succes in 
2016!

  Luna ianuarie 2016 a reprezentat pentru ROMBAT, pe piata de baterii Aftermarket Romania, cea mai 
buna luna ianuarie din ultimii 5 ani. A fost o luna in care toti Partenerii ROMBAT, fie ca vorbim de Distribuitorii 
ROMBAT, fie ca vorbim de Magazinele Partenere, au depus eforturi substantiale pentru a atinge aceste volume, 
motiv pentru care le multumim ca au dovedit inca o data ca sunt niste Parteneri pe care ne putem baza. Suntem 
convinsi ca impreuna facem un business bun care avantajeaza pe toti cei implicati in acest fenomen, de la Utili-
zatorul Final, care primeste o baterie de generatie noua, la un raport calitate-pret excelent si cu un termen               
de garantie extins la 3 ani in cazul gamei Premier, pana la Magazine, Distribuitori si Producatorul ROMBAT, care 
pun pe piata Bateria nr. 1 in Romania.

 Anul 2015 a fost unul provocator, cu suisuri si coborasuri care m-au tinut implicat total in activitatea de 
ASM ROMBAT.
M-am confruntat cu o concurenta puternica, in judete in care puterea de cumparare este mica, provocarea prin-
cipala fiind aceea de a-i convinge pe Clienti ca raportul calitate-pret la bateriile ROMBAT este unul corect. 

Am lansat provocari motivationale catre clienti cheie in vederea atingerii obiectivelor de vanzari, am mentinut 
colaborarea stransa cu Distribuitorii, oferindu-le consiliere si motivatie, ori de cate ori a fost nevoie. Astfel, am 
reusit sa ating obiectivul de crestere a vanzarilor in anul 2015 cu cei mai multi dintre Distribuitorii cu care lucrez 
si pot spune ca am satisfactia unui an 2015 cu performanta in vanzari. 

 Pentru domeniul meu de activitate, si anume, bateriile speciale: stationare, moto, tractiune si semi-         
tractiune, anul 2015 a fost cel mai bun an din istoria ROMBAT. Am reusit sa dublam vanzarile fata de 2014 si sa 
depasim de 4 ori vanzarile fata de 2013. 
De asemenea, cu ajutorul clientilor nostri am fost prezenti la evenimentele de profil: ExpoEnergie, Renexpo, 
evenimente dedicate energiei alternative, regenerabile, unde cativa dintre clientii nostri au fost prezenti si au 
adus numele ROMBAT legat de acest eveniment.
ROSBK – cea mai importanta competitie de motociclism din tara noastra, cu etape internationale la Misano, 
Hungaro Ring, Panonia Ring etc. – ROMBAT a fost unul dintre sponsorii principali ai evenimentelor , cu prezente 
media, TV, podiumuri de premiere, evenimente moto, peste 4.000 de persoane au fost prezente la etapele de la 
noi din tara - vizibilitate maxima a companiei noastre.

 Anul 2015 a fost un an plin de provocari, atat datorita actiunilor concurentei, cat si a actiunilor de zi cu zi.

Elementul principal al anului 2015 a fost lansarea Noii Game de baterii ROMBAT. Odata cu schimbarea imaginii 
ROMBAT, trebuie mentionat faptul ca nu s-au schimbat numai etichetele, ci toata tehnologia de fabricatie a fost 
imbunatatita, oferind astfel o calitate superioara tuturor acumulatorilor produsi la Bistrita.
Un real succes a fost si este in continuare Campania la Noua Gama de baterii Premier prin acordarea de 3 ani ca 
termen de garantie, feedback-ul primit din partea clientilor fiind incontestabil. 
Asa cum era de asteptat, am incheiat anul 2015 cu o crestere semnificativa a vanzarilor, dar mai importanta 
pentru noi este cresterea increderii clientilor fata de produsele si serviciile oferite ROMBAT.
Anul 2016 a inceput in forta, cu vanzari in luna ianuarie peste asteptari, astfel ca, ambitiile noastre pentru acest 
an devin tot mai mari. 

 Anul 2015 a fost un an plin de provocari pentru mine, alaturi de compania ROMBAT. 

Dorel Anita – Administrator SC Genamag SRL

Gheorghe Timoce – Administrator Zetas Batrom SRL

Elena Bogdan – Administrator SC Rubin SRL 

O sa punctez cateva dintre cele mai importante actiuni:
    realizarea obiectivelor Centrelor de distributie de care sunt raspunzator (Dova Com, Tenet, CRB si CRC);
    lansarea Noilor Game de baterii Rombat de generatie noua - SuperEndurance Tehnology;
    participarea la filmarile spotului de lansare a Noilor Game de baterii Rombat (o experienta de neuitat);
    vizita la fabrica Rombat din Bistrita efectuata impreuna cu cei mai importanti clienti (parteneri) ai Centrelor de  
    distributie din zona mea de acoperire;
    participarea (implicarea la nivel de organizare) la proiectul Trade Marketing Program.
Vreau sa multumesc pe aceasta cale tuturor partenerilor si colegilor cu care am interactionat de-a lungul aces-
tui an, 2015, si fara de care nu se puteau realiza aceste performante (actiuni). 

Sunt convins ca anul 2016 va fi unul si mai provocator din punct de vedere al acestui business, iar EU voi fi aici, in compania ROMBAT, 
pentru a le face fata si a trece cu brio peste aceste provocari.

In aceeasi ordine de idei, am dublat numarul de clienti, atragand clienti strategici capabili de o colaborare fructuoasa cu ROMBAT si am 
dezvoltat noi nise ale business-ului.
Ianuarie 2016, a fost o luna buna si pe acest domeniu, cu toate ca lunile de iarna nu sunt tocmai prielnice acestei activitati. In cifre, am 
depasit cu peste 30% vanzarile de anul trecut si privesc cu incredere catre perioada care urmeaza!

 Pentru mine si firma Genamag, anul 2015 a fost un an al provocarilor, un an in care am fost 
incurajati sa atingem obiectivele lunare si pe 2015, fiind motivati si de cele 2 challenge-uri lansate 
de ROMBAT SA.
In semestrul I, Genamag a reusit sa realizeze obiectivul si sa participe la excursia din Turcia - Antalia.
Pe intreg anul am obtinut o crestere a vanzarilor, iar Politica comerciala pe anul 2015 ne-a incurajat 
si motivat in realizarea cifrelor contractate, motiv pentru care privim cu incredere catre o performan-
ta si mai buna in 2016!

 Pentru firma Zetas Batrom SRL si pentru noi, anul 2015 a fost un an bun. Am realizat obiec-
tivul pe care ni l-am propus, acela de a avea o crestere in vanzari fata de 2014. Ne-am confruntat cu 
judete in care puterea de cumparare este mica si unde concurenta oferea preturi de dumping. Am 
fost nevoiti sa oferim un pret competitiv prin micsorarea marjei noastre de profit, insa rezultatul 
final a fost pana la urma unul pozitiv.

SC GENAMAG SRL  

SC ZETAS BATROM SRL 

 In anul 2015 am imbunatatit produsul completat, oferind clientilor reprezentativi testere, 
redresoare, densimetre. Prin aceasta, am contribuit la cresterea gradului de satisfactie a clientului 
final si la intarirea legaturilor comerciale cu Clienti strategici, lucru ce ne face sa privim cu incredere 
spre viitor.

SC RUBIN SRL 

SC GENAMAG SRL  

Cristian Dumitru
Area Sales Manager Rombat
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imbunatatita, oferind astfel o calitate superioara tuturor acumulatorilor produsi la Bistrita.
Un real succes a fost si este in continuare Campania la Noua Gama de baterii Premier prin acordarea de 3 ani ca 
termen de garantie, feedback-ul primit din partea clientilor fiind incontestabil. 
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 In anul 2015 am imbunatatit produsul completat, oferind clientilor reprezentativi testere, 
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SC RUBIN SRL SC RUBIN SRL 

Violin Salajan – Administrator SC Tenet SRL

Vincentiu Repede – Administrator SC Fast Consignatie SRL

Jozsef Szekely – Administrator SC Chimszed SRL

SC TENET SRL 

SC FAST CONSIGNATIE SRL 

 Anul 2015 a fost marcat de lansarea pe piata a Noii Game de baterii ROMBAT. Un impact pu- 
ternic asupra pietei a avut-o bateria Premier cu 3 ani garantie, foarte apreciata de clienti. Pentru 
Chimszed, a fost un an cu multe provocari, pe langa activitatea cotidiana, am finalizat constructia 
noului Centru ROMBAT de la Cluj, care va fi inaugurata in curand. Spre multumirea noastra, investitia 
nu a afectat platile catre producator si ne-a permis sa ne desfasuram activitatea de vanzare in con-
ditii normale.  In 2016, pornirea Centrului speram sa se materializeze in cresterea vanzarilor de bate-
rii. 

SC CHIMSZED INVEST SRL 

Florian Begher – Administrator SC Fado Trade SRL

Alexandru Beches  – Director Marketing Romprioxim

SC FADO TRADE SRL 

Spun „Punct si de la capat” pentru ca, in urma modernizarii fabricii si a noilor tehnologii de fabricatie, ROMBAT a schimbat in 2015 toata 
gama de baterii, atat la gama HD cat si la bateriile pentru autoturisme, trecandu-se la baterii de generatie noua cu SuperEndurance 
Technology. 
Recent, am fost contactat de catre posesorul unei baterii ROMBAT care mi-a marturisit ca doreste sa achizitioneze o noua baterie, 
tot ROMBAT, deoarece are una pe care a folosit-o 10 ANI!
Aceste lucruri imi dau incredere ca si in Romania se pot face lucruri de buna calitate iar ROMBAT este un exemplu in acest sens.
Toate acestea ne-au ajutat pe noi, Sc.Tenet Srl, sa avem in 2015 o crestere de peste 20% in vanzarea de baterii fata de 2014.
Doresc sa multumesc, la final, in primul rand, clientilor nostri, atat celor finali, cat si magazinelor care ne-au acordat incredere si ne-au 
promovat.
Felicit totodata echipa ROMBAT pentru calitatea produselor si pentru modul de promovare a acestora in ultimii ani.  
Un an 2016 la fel de bun!

SC CHIMSZED INVEST SRL 

SC FADO TRADE SRL SC FADO TRADE SRL 

 Pentru ROMPRIOXIM  Impex SRL, anul 2015 a insemnat un nou inceput, prin debutul cu un 
nou contract, mai avantajos, cu ROMBAT. Spunem mai avantajos, deoarece avantajele s-au simtit de 
ambele parti contractante.
In cursul anului 2015, societatea noastra a achizitionat o cantitate de baterii mai mare  cu aproxima-
tiv 30 % fata de anul 2014.
Lansarea de catre ROMBAT a Noii Game de baterii, in stransa legatura cu accentuarea actiunilor de 
promovare si cu inovarea tehnica, a constituit un beneficiu real atat pentru societatea noastra, cat si 
pentru intreaga piata de baterii din Romania.

SC ROMPRIOXIM SRL SC ROMPRIOXIM SRL 

In ceea ce priveste politica Romprioxim, in calitatea noastra de veriga a lantului care il duce pe producator spre consumatori, accentul 
s-a mutat in acest an pe vanzarea cu amanuntul.
Pornind de la profilul acestei activitati si exigentele pe care comertul cu amanuntul le impune, alaturi de vanzarea propriu-zisa, sunt 
incluse  in preocuparile noastre si realizarea unor servicii care sa conduca la imbunatatirea sistemului de satisfacere a nevoilor utilizato-
rilor finali si implicit la cresterea gradului de satisfactie a acestora. Este vorba aici de serviciile de verificare, diagnosticare, testare baterii, 
pe care le realizam pentru clientii nostri.
Ne dorim ca toate acestea sa contribuie la realizarea obiectivului nostru, iar anul 2016 sa fie cel putin la fel de bun ca si 2015.
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, care 
Costel Trinca 
National Sales Manager Rombat


