ROMBAT ISI PREMIAZA PARTENERII

ZIUA COPILULUI SI ROMBAT

Felicitari si multumiri partenerilor nostri care au facut
performanta in anul 2015, aducand un plus de valoare
echipei ROMBAT prin dedicare si promovarea brand-ului
nostru! Cei 3 Performeri ROMBAT sunt: Tenet SRL, Fast
Consignatie SRL si Dova Com SRL.

AS Dodge, client al Centrului ROMBAT Constanta, a sarbatorit 1 iunie
alaturi de cativa elevi de la o scoala din Mangalia, oferindu-le acestora cadouri ROMBAT. Suntem incantati de faptul ca, alaturi de
partenerii nostri, am putut oferi cateva clipe de bucurie.
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ROMBAT LA AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2016
In data de 11-12 iunie 2016, ROMBAT a participat la Auto Total Business Show, editia 2016, eveniment care a adunat intr-un singur loc
120 de expozanti din domeniul pieselor auto si 38.000 de vizitatori. Pentru 2 zile, targul de la Romexpo Bucuresti a fost locul de intalnire
pentru cei mai importanti furnizori din domeniu, pasionatii de tehnologie si amatorii de senzatii tari.

Iulian Corhana – Area Sales Manager

ROMBAT a reconfirmat pozitia de lider prin participarea la acest eveniment, iar standul s-a bucurat
de un real succes, fiind plin de vizitatori. De ce participarea noastra a fost una de succes? Conform
celor spuse de catre cei care ne-au vizitat, 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 Alexandru Filip, care a participat la sesiuni de autografe
si fotografii. Intr-o nota personala, pot spune ca am dovedit ca suntem o companie de talie internationala si ca ne putem incadra cu succes printre cei mai importanti furnizori din domeniul pieselor auto
de talie mondiala, dar si ca suntem producatorul de baterii care a fost si va fi tot timpul alaturi de
romani.

Participarea ROMBAT la aceasta expozitie nu a fost doar o simpla oportunitate pentru noi de a ne
prezenta produsele, ci si o modalitate de sedimentare a parteneriatului nostru cu AD Auto Total, organizatorul acestui eveniment. Relatiile comerciale pe care le construim cu distribuitorii sunt foarte importante
pentru noi, deoarece acestia sunt primii care aduc bateria ROMBAT la clientul final. Am petrecut 2 zile
interesante la standul ROMBAT, un stand al carui design s-a ridicat la nivelul celor mai experimentati
expozanti.
O mare parte din reprezentantii magazinelor care ne-au vizitat nu au mai vandut baterii ROMBAT pana
acum, dar acestia au manifestat deschidere si mult interes dupa ce au primit informatii despre noua gama
Cristi Dumitru, Area Sales Manager
de baterii cu SuperEndurance Technology, despre promotia in care oferim 3 ani garantie la bateriile
PREMIER, prin care demonstram ca avem incredere in produsele noastre, si despre bateriile pe care le producem pentru sistemul
Start/Stop.
Daca ne raportam la numarul de vizitatori de la stand, pot spune ca acest eveniment a fost un real succes. Concursul organizat de noi,
“Castiga o baterie ROMBAT PREMIER la fiecare 2 ore”, a fost, zic eu, cel mai atractiv din cele 2 zile de expozitie. Castigatorii, fie reprezentanti ai unor societati, fie simpli vizitatori, au ramas placut impresionati atat de imaginea oferita, cat si de produsele prezentate si, in
entuziasmul lor, au promis ca de acum incolo vor recomanda bateria ROMBAT. O alta surpriza pregatita de catre noi, ce s-a bucurat de
interesul publicului, a fost prezenta pilotului Alex Filip la standul ROMBAT, campion national in categoria 2WD, care a discutat si a facut
poze cu vizitatorii. Concluzia mea este ca am surprins in mod placut, am impresionat cu imaginea noastra si am fost apreciati
ca ambasadori ai unei tehnologii de ultima generatie in producerea bateriilor.

ROMBAT multumeste echipei care a stat in spatele organizarii acestui eveniment, AD Auto Total, colaboratorilor nostri care au animat si
au dat culoare standului, Alex Filip si ADD Media Communication, colegilor care ne-au reprezentat cu multa energie si, nu in ultimul rand,
vizitatorilor care au participat la targ!
Castigatorii concursului organizat la Auto Total Business Show 2016 sunt: URSE Gigi, SARACILA Aurelian, COSORECI Constantin, CIORNEI
Ioan, ANDORKO Janos, BOLD Filon-Petru, DOBEANU Cosmina-Cristina, NICOLAE Daniela. Felicitari din partea echipei ROMBAT!

PROIECTUL „VIZITA CLIENTILOR LA FABRICA ROMBAT” 2016
Vizita clientilor la fabrica ROMBAT” sau "Ziua Portilor Deschise" este un proiect care se bucura de succes si in acest an, drept pentru
care ROMBAT a fost din nou gazda pentru un al doilea grup format din clientii Centrelor ROMBAT Ramnicu Valcea si Craiova. Aceasta
actiune reprezinta pentru noi nu doar ocazia de a prezenta fabrica si procedeul de realizare a bateriilor, ci si o modalitate de a ne apropia
de colaboratorii nostri si, in mod implicit, de clientul final.
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. Astfel, echipa noastra s-a gandit sa creeze cadrul propice pentru asimilarea informatiilor tehnice. 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, Ioan REPEDE.
La finalul vizitei, in urma discutiilor, am constatat ca ne-am realizat obiectivul, reusind chiar mai mult: le-am oferit partenerilor nostri
ocazia de a se apropia de bateria si echipa ROMBAT, deconectandu-se de la problemele cotidiene. Astfel, credem ca am reusit sa le insuflam energie si putere atat pe plan profesional, cat si pe plan personal.
Ce este necesar a fi mentionat este ca aceasta actiune nu s-ar fi putut duce la bun sfarsit fara contributia distribuitorul nostru,
ROMPRIOXIM Impex SRL, reprezentat de domnul director Liviu Beches. Multumirile sunt adresate atat acestuia din urma, partas la desfasurarea acestui eveniment, cat si clientilor si colegilor care s-au implicat si au contribuit la succesul acestui proiect.
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LA MULTI ANI ROMBAT!
Data de 10 iunie a fost o zi importanta pentru toti angajatii societatii noastre, deoarece am sarbatorit cu mic, cu mare ziua ROMBAT. Printre ingredientele unui eveniment reusit s-au regasit dedicarea echipei de la Resurse Umane in organizare, implicarea sindicatului, energia
intregii echipe ROMBAT, inghetata delicioasa, baloanele colorate, jocurile pentru cei mici si pentru cei mari, veselia multa, precum si alte
surprize descoperite la fata locului de catre cei prezenti. La multi ani tuturor angajatilor ROMBAT! La multi ani ROMBAT!
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