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ANUL 2016 PENTRU NOI 

         2016 a fost un an de EXCEPTIE pentru Rombat care a marcat inregistrarea unui record absolut de vanzari in 
toata istoria fabricii, peste 2,3 milioane de baterii! Aceasta crestere a fost inregistrata pe toate pietele in care marca 
Rombat este prezenta. In plus, am reusit pentru al 2-lea an consecutiv sa batem recordul absolut la vanzari in luna 
Noiembrie, peste 288.000 baterii! Aceasta crestere a fost reflectata si pe piata After Market din Romania ceea ce nu 
a facut decat sa ne intareasca si mai mult pozitia de lider! 
Rombat, un brand pur sange romanesc, reuseste sa se detaseze clar in clasamentul local in principal datorita  unei 
game de produse noi la un nivel calitativ premium. A fost primul an plin in care am avut noua gama de baterii                  
SuperEndurance Technology si acesta a fost “detaliul” care a facut diferenta in piata. Cu siguranta ca toate acestea 
vor continua si in acest an!

  Pentru ROMBAT, pe piata aftermarket Romania, anul 2016 a fost unul foarte bun. La un 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 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, 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. Schimbarea de imagine ROMBAT s-a reflectat 
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IANUARIE 2016, CEA MAI BUNA LUNA IANUARIE PE CARE A AVUT-O ROMBAT 
IN ULTIMII 5 ANI PE PIATA AFTERMARKET

CAMPANIA AGRICOLA “CU ROMBAT, MERGI MAI DEPARTE ”

         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 despre Dis-
tribuitorii ROMBAT, fie ca vorbim despre 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 impli-
cati in acest fenomen, de la Utilizatorul Final, care primeste o baterie de generatie noua, la un raport

Performante electrice �celente
Durata de viata mai mare

Exploatare in conditii �treme

     

 

E timpul sa

 In 2016, ROMBAT a derulat campania „Cu ROMBAT, mergi mai departe!”, o campanie prin care am comuni-
cat beneficiile bateriilor TERRA Heavy Duty cu SuperEndurance Technology, baterii ce vin in sprijinul fermierilor, 
agricultorilor si posesorilor de utilaje agricole, avand un nivel superior de performanta: o durata de viata de 3 ori mai 
mare (evaluata in cicluri de incarcare - descarcare), performante electrice excelente atestate in laborator, ex- 
ploatare in conditii extreme, rezistenta superioara la coroziune si la vibratii. Reactiile in urma derularii campaniei au 
fost extrem de bune iar satisfactia cumparatorilor s-a tradus prin numeroase recomandari. Multumim pentru 
increderea acordata!

ROMBAT SUSTINE SPORTUL ROMANESC, ROMBAT SUSTINE PERFORMANTA 

Alex Filip

RoSBK.  In cadrul acestei competitii ROMBAT l-a sustinut pe pilotul bistritean Iosif URECHE, membru al clubului moto Crazy Snails. Star-
tul competitiei a avut loc in Grecia, in aprilie 2016, cu o motocicleta Aprilia RSV4R 998, unde Iosif Ureche s-a clasat pe pozitia a 6-a a 
clasei superbike dintre cei 25 de participanti. 
Tot anul trecut, pe circuitul de Formula 1 Hungaroring la clasa superbike, Iosif URECHE s-a clasat pe locul 2. 

 Alex FILIP si Bogdan IANCU. Ne-am bucurat sa ii sustinem pe Alex FILIP si Bogdan IANCU si sa le urmarim evolutia si rezultatele 
obtinute de-a lungul anului 2016. Alex FILIP si Bogdan IANCU au luat startul, in premiera, cu modelul Renault Clio R3T in Acropolis Rally, 
etapa a treia din Campionatul European de Raliuri (ERC). Echipajul romanesc a reusit sa termine cea mai dura etapa din ERC pe pozitia a 
treia, la categoria ERC3, dedicata masinilor cu tractiune pe doua roti.

 La IronMan 70.3 Budapest, Alex Filip a facut 113 kilometri inot, pe bicicleta si in alergare in 5 ore si 30 minute. 
Dupa o saptamana a parcurs alaturi de Bogdan Iancu 214,5 kh pe asfalt, intr-un raliu complet nou - Rally Rzeszow 
(locul IV). Pe langa acestea, a debutat si cu o victorie la Sibiu Rally Challenge.
Una dintre suprizele anului trecut a fost prezenta in cadrul Raliului Harghitei, a triplei campioane olimpice la gimnastica, 
Catalina Ponor si a presedintelui Federatiei Romane de Rugby, Harry Dumitras, care s-au aflat in postura de copiloti 
alaturi de Alex Filip, la testele de pregatire. In etapa propriu-zisa, Mihaela Dobranici Beldie a luat parte la cursa alaturi 
de Alex Filip. Rezultatul: prezenta pe podium la clasa masinilor cu tractiune pe doua roti, la o distanta de 6 secunde fata 
de locul 2.

 Vizita clientilor la fabrica ROMBAT sau "Ziua Portilor Deschise" este un proiect care s-a bucurat de succes si in 2016.
Invitatii, reprezentantii unor magazine si flote importante din Romania, au participat la acest eveniment cu dorinta de a afla cat mai multe 
despre bateriile realizate la Bistrita, dar si de a vedea cu proprii ochi cum se ajunge la produsul final marca ROMBAT. Cele mai apreciate 
lucruri in aceasta vizita au fost: sistemul robotizat si computerizat de producere a bateriilor, prezentarea domnului Ernest CSAPO, Ph.D. 
in Electrical Engineering Product Development Manager si intalnirea cu Directorul General, domnul Ioan REPEDE. 
Multumim invitatilor nostri pentru participare si ii asteptam cu drag si la urmatoarele evenimente ROMBAT!

 Cel mai mare show de piese auto din tara, Auto Total Business Show a strans, in luna iunie la Bucuresti 
si in luna octombrie la Arad peste 180 de expozanti si 50.000 de participanti. Evenimentele au reunit cei mai 
importanti furnizori din domeniu, pasionatii de tehnologie si amatorii de senzatii tari. 
      ROMBAT a reconfirmat pozitia de lider prin participarea la acest eveniment, iar standul s-a bucurat de un real 
succes, fiind plin de vizitatori. Conform celor spuse de vizitatori, ingredientele principale au fost: design-ul standului 
care a atras atentia prin simplitatea care emana forta si prin culorile vii care impuneau eleganta, concursul cu baterii 
PREMIER oferite drept premiu prin intermediul tombolei care anunta din 2 in 2 ore un castigator si, nu in ultimul rand, 
prezenta pilotului Alex Filip, care a participat la sesiuni de autografe si fotografii.

 ROMBAT a participat la Automechanika Frankfurt, cel mai marte targ din lume dedicat sectorului auto, 
targ la care au fost prezenti 4.820 de expozanti din intreaga lume si mai mult de 136.000 de vizitatori. Cele 5 
zile dedicate industriei auto au insemnat nu doar posibilitatea prezentarii produselor si tehnologiilor de ultima 
generatie, ci si posibilitatea de a incheia noi contacte pe piata de profil.

VIZITA CLIENTILOR LA FABRICA ROMBAT 

2016 A INSEMNAT PENTRU ROMBAT PREZENTA DE SUCCES LA TARGURI 
NATIONALE SI INTERNATIONALE 

AUTOMECHANIKA FRANKFURT (13-17 SEPTEMBRIE 2016)

AUTO TOTAL BUSINESS SHOW

Iulian Corhana – Area Sales Manager

        Pentru ROMBAT, participarea la Automechanika a reprezentat ocazia de a isi promova noua generatie de baterii 
cu SuperEndurance Technology, precum prezentarea noii imagini de brand. Mai mult decat atat, evenimentul ne-a 
oferit posibilitatea de a dezvolta noi colaborari si de a ne intalni cu partenerii actuali din Germania, Franta, Marea           
Britanie, Spania si Italia. Eduard CROITORU

Sales and Marketing Director 

ROMBAT PE LOCUL 1 LA GALA TOPUL NATIONAL AL FIRMELOR 2016

Bateria nr. 1 în România

 In noiembrie 2016 am avut placerea si 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, eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).

Premiul primit 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 ba- 
teriilor.

 Decembrie 2016 a insemnat luna in care s-a implinit 1 an de cand am lansat noua generatie de baterii cu SuperEndurance              
Technology. 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 produca-
torilor de automobile. Astfel, am reusit sa obtinem baterii ce respecta cele mai inalte standarde din domeniu, baterii care au performante 
electrice excelente, atestate in laborator si in exploatare, cu o mai buna aderenta a pastei la gratar. Aceste caracteristici tehnice noi sunt 
foarte apreciate de clientii nostri iar acest lucru se reflecta cel mai bine in vanzari.

1 AN DE BATERII ROMBAT CU SUPERENDURANCE TECHNOLOGY

 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/ 

FII LA CURENT CU ULTIMELE NOUTATI ROMBAT 
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 De-a lungul anului trecut ne-am bucurat sa fim parteneri in cadrul mai multor competitii sportive.

anul acesta la nivelul fiecarui Centru dar si la nivelul unor magazine reprezentative din tara.
Toate aceste realizari nu ar fi fost insa posibile fara implicarea tuturor oamenilor din ROMBAT si din afara ROMBAT, angrenati in acest fenomen. 
Suntem fericiti cu faptul ca am beneficiat de aportul intregii Retele de distributie, care s-a mobilizat parca mai mult ca oricand intr-o perioada difi-
cila, cu o concurenta acerba. 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 si au contribuit la dezvoltarea business-ului ROMBAT, fiind mandri ca reprezentam 
impreuna Bateria nr 1 in Romania! 

          2016 a fost inca un sezon pozitiv din punct de vedere sportiv. Am reusit un podium in Grecia, la Raliul Harghitei si la ATA Racing show. In Cam-
pionatul European am ocupat locul 11 din 38 echipaje in categoria 2WD.
A fost o reala placere sa avem la dispozitie ultimul model Renault pentru competitii si simt ca asta ne dezvolta ca echipaj. Sunt mandru ca am avut 
aceste realizari alaturi de Rombat si mai mult decat atat, ca sportiv, sunt foarte bucuros ca vom continua colaborarea si in 2017.         Alex Filip

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.        Costel Trinca, National Sales Manager, ROMBAT
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