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Anul 2015 pentru noi
Intrucat ne aflam la inceput de an doresc ca, mai intai de toate, sa le multumesc tuturor Partenerilor
directi si indirecti Rombat pentru eforturile depuse anul trecut si sa le urez lor, cat si tuturor Clientilor
ROMBAT, un an 2016 prosper si cu multe realizari!
Vorbind despre anul 2015 care tocmai s-a incheiat, a fost unul care ne-a oferit o multime de provocari
pe care, putem spune cu mandrie, le-am dus cu bine la capat. Inca de la inceputul anului ne-am propus
sa crestem pe mai multe planuri, atat din punct de vedere al imaginii, al calitatii produselor ROMBAT,
al increderii Clientilor in bateriile ROMBAT, al promovarii eficiente cat si al satisfactiei Partenerilor
nostri lucruri care, in final, sa duca la cresterea vanzarilor de baterii ROMBAT pe piata din Romania.
Dupa ce am tras linie la sfarsitul anului putem afirma cu bucurie ca toate aceste obiective au fost
atinse, ceea ce ne face sa ne uitam cu incredere si cu optimism catre 2016 si catre anii care urmeaza.
Costel Trinca
National Sales Manager

Vestea buna este aceea ca lucrurile nu se vor opri aici. Investitiile in tehnologie continua la ROMBAT,
astfel ca ne putem mandri cu faptul ca fabrica de la Bistrita este una dintre cele mai moderne din
Europa in prezent, capabila sa produca baterii care sa satisfaca asteptarile celor mai exigenti Clienti, chiar si a marilor producatori de
autoturisme. Toate aceste investitii se traduc in avantaje pentru Clientii ROMBAT care au beneficiat in 2015 nu numai de baterii superioare de ultima generatie, fabricate dupa o tehnologie de ultima ora, dar si de o garantie extinsa de 3 ani la bateriile din gama Premier.
Acest lucru reprezinta o dovada clara a increderii pe care ROMBAT o are in calitatea superioara bateriilor pe care le produce in momentul
de fata. Suntem Bateria nr 1 in Romania iar acest lucru ne obliga sa tinem standardul de calitate, atat al produselor cat si al serviciilor si
al gradului de satisfactie al Clientilor, la cel mai ridicat nivel. Este un angajament pe care ni l-am luat in fata Clientilor nostri si o promisiune pe care o vom respecta pe mai departe.

Anul 2015 a fost marcat de mai multe momente remarcabile:
MADRID MOTORTEC AUTOMECHANIKA - expozitia lider in
industria de automobile si un "model de succes la nivel mondial"
a fost unul dintre evenimentele importante ale anului 2015.
ROMBAT a luat parte la acest targ international unde a purtat
discutii despre initiative si propuneri de colaborare cu reprezentanti ai mai multor distribuitori spanioli, dar si cu producatori
importanti internationali. Targul a fost de o importanta insemnata, reusind sa reuneasca importanti exportatori europeni,
sud-americani si chinezi.

Una dintre campaniile de succes derulate de noi pe
parcursul anului trecut a fost „Esti in avantaj cu ROMBAT” campanie prin care am consolidat parteneriatul cu magazinele Partenere, am recompensat fidelitatea si implicarea in promovarea marcii
ROMBAT si am extins cu 12 luni termenul de garantie al bateriilor
din gama Heavy Duty, creand astfel un avantaj si pentru consumatorul final.
Costel Trinca, National Sales Manager

In luna mai, ROMBAT „si-a deschis portile” si s-a bucurat sa
primeasca in „casa sa” pe reprezentantii magazinelor partenere ale
distribuitorilor de baterii ROMBAT. Pe parcursul vizitei partenerii
ROMBAT au putut observa direct intreg procesul de productie al
unei baterii ROMBAT, au fost informati cu privire la planurile de
viitor ale companiei.

Magazinele Partenere sunt foarte importante pentru noi, reprezentand cea mai importanta veriga din lantul de distributie, intrucat
sunt interfata intre ROMBAT si Clientul final. De aceea, credem ca este
important ca cei care ne promoveaza produsele sa cunoasca detaliile
fabricarii lor pentru a putea recomanda clientilor cu mai mare incredere
bateriile ROMBAT.
Costel Trinca, National Sales Manager

NOUA GENERATIE DE BATERII

Toamna trecuta, am inceput campania de promovare a
Noii Generatii de Baterii ROMBAT - SuperENDURANCE
Technology cu ajutorul urmatoarelor mijloace media: TV,
outdoor, online si youtube.

Noua generatie de baterii ROMBAT are cateva caracteristici definitorii:
1. Durata de viata mai mare cu 150% fata de vechea generatie (durata de viata este masurata in
cicluri de incarcare-descarcare);
2. Rezistenta la ciclare mai mare (numar de porniri/opriri);
3. Rezistenta mai mare la vibratii.

Este foarte important de spus, inca de la inceput, ca lansam o noua generatie de baterii si nu facem
doar o cosmetizare (o schimbare a etichetelor) a vechilor baterii.
Eduard Croitoru, Sales and Marketing Director

Eduard Croitoru
Sales and Marketing Director

Pentru ROMBAT, luna noiembrie 2015 a fost o luna foarte importanta. In noua unitate de productie ROMBAT, inaugurata la finele
anului 2013, a fost produsa bateria cu numarul 1.000.000. Mai mult decat atat, luna noiembrie a acestui an a insemnat pentru ROMBAT
doua recorduri absolute in istoria de 35 de ani – un record de productie si un record de vanzari. In ceea ce priveste recordul de productie,
in luna noiembrie 2015, ROMBAT a produs un numar total de 288.654 de baterii. Cel de-al doilea record a fost inregistrat la nivelul vanzarilor. Astfel, in luna noiembrie 2015, a fost vandut un numar total de 272.821 de baterii ROMBAT.

La finalul anului 2015, Camera de Comert si Industrie a Romaniei a premiat cele mai performante afaceri din Romania in cadrul Galei Topului National al Firmelor - Editia a XXII-a. Ne-am bucurat si suntem recunoscatori pentru obtinerea Locului I la Sectiunea firmelor care activeaza in cercetare, dezvoltare si high tech.

ROMBAT sustine sportul romanesc, ROMBAT sustine performanta. De-a lungul
anului trecut ne-am bucurat sa fim parteneri in cadrul mai multor competitii sportive.
Ne-am bucurat sa il sustinem pe Alex FILIP sa-i urmarim evolutia si rezultatele obtinute de-a lungul anului 2015, Alex reusind sa castige in duelul pe asfalt, in competitia
2WD, din cadrul ATA Racing Show2015, obtinand locul I la finalul sezonului competitional 2015, punand astfel capat unui sezon excelent, atat la nivel international, cat si
pe plan intern.
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