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PROIECTUL “VIZITA CLIENTI” CONTINUA SI IN ACEST AN LA ROMBAT
Joi, 25 mai 2017, ROMBAT si-a redeschis portile pentru colaboratori si distribuitori.
La prima vizita din acest an, ROMBAT s-a bucurat de prezenta reprezentantilor magazinelor si centrelor partenere: Dova Com, Tenet,
Nelson, Zetas, Niagara, CRB care au fost insotiti de catre dl. Iulian Corhana, Area Sales Manager ROMBAT.
Participantii au fost intampinati de directorul general ROMBAT, dl. Ioan Repede.
Dupa prezentarea generala facuta de colegul nostru Iulian Corhana, Directorul de Marketing si Vanzari ROMBAT, dl. Eduard Croitoru, a
adus informatii suplimentare si a raspuns intrebarilor venite din partea participantilor la eveniment. La intalnire a participat si Profesor
Doctor in Inginerie Electrica, dl. Ernest Csapo - Martinescu, care a sustinut o prezentare tehnica in care a pus accentul pe punctele forte
ale bateriilor ROMBAT si a subliniat performantele deosebite ale bateriilor ROMBAT din noua generatie Start/Stop.

Cu toate aceste informatii primite si in prezenta Sefului de Sectie C3, dl. Ioan Muresan, colaboratorii ROMBAT au vizitat cea mai noua
capacitate de productie din punct de vedere al dotarilor si tehnologiei folosite pentru productia bateriilor de ultima generatie.
A fost cel de-al 3-lea an consecutiv in care organizam acest eveniment. Sunt din ce in ce mai multi colaboratori care
isi doresc sa viziteze fabrica ROMBAT din Bistrita. Participantii din acest an au fost foarte impresionati de ceea ce au vazut
si aflat in fabrica (prezentarea tehnica, date aprofundate despre baterii, procesul de fabricare al bateriilor, diferentele intre
gamele de baterii, etc). In urma vizitei, oaspetii au mentionat ca au aflat lucruri noi, interesante pe care le vor impartasi
clientilor. Printre acestea amintim: modalitatea de fabricare a bateriilor, interactiunea directa cu angajatii/profesionistii
din cadrul ROMBAT-ului, si informatii privind protectia mediului, sanatatea si securitatea muncii.
Iulian Corhana,
Area Sales Manager ROMBAT

Colaboratorii ROMBAT s-au simtit mult mai apropiati de brand-ul nostru in urma acestei vizite, mentionand inca o data
ca sunt mandri de acest parteneriat. Le multumim tuturor pentru vizita si pentru cuvintele frumoase!

DESCHIDEREA NOULUI CENTRU ROMBAT CLUJ
Reteaua ROMBAT cuprinde in acest moment peste 100 de unitati service si 11 centre.
De curand, la Cluj Napoca a fost inaugurat cel mai nou centru ROMBAT din Romania, centrul Chimszed, situat pe Bd. Muncii nr. 223. La
deschidere au participat reprezentati ROMBAT, parteneri de afaceri si specialisti din domeniul auto.
Satisfactia clientului este cel mai de pret lucru pentru firma noastra. Ne dorim ca prin produsele, serviciile de calitate si echipa pe care o alcatuim sa oferim clientului o experienta completa au subliniat, la inaugurare, reprezentantii Chimszed.
Avand o experienta de 24 de ani pe piata de baterii, Chimszed Impex SRL, este unul dintre cei mai importanti distribuitori din regiune. In
noul centru, veti gasi intreaga gama de baterii ROMBAT (auto, semitractiune, tractiune, stationare) si veti beneficia de servicii de testare,
verificare si montaj a acumulatorilor.

FELICITARI, ALEX FILIP!
Alex Filip si Bogdan Iancu se afla in fata unor noi provocari in 2017. Cei doi au luat deja startul anul acesta in Tour European Rally (TER), o
competitie europeana de sase etape, desfasurata la Cluj Napoca, obtinand locul III, la categoria 2WD.
Obiectivul nostru pe 2017 era participarea intr-o competitie internationala, la fel ca in ultimele trei sezoane. Pentru a eficientiza costurile am
ales sa participam anul acesta in TER, competitie care propune un format cu sase etape, una dintre ele fiind chiar in Romania. In calendar este si
etapa din Elvetia pe care am castigat-o in trecut asa ca sunt optimist ca putem obtine rezultate bune si anul acesta. Alex Filip
La fel ca in 2016, Alex Filip a luat startul cu un model Renault Clio R3T pregatit de echipa clujeana Turbotehnics, iar obiectivul a fost clasarea pe podium in Trofeul 2WD din cadrul TER. In total sunt 14 probe speciale, pe asfalt, cu o lungime de aproape 160 km. Cunosc bine
probele de la Cluj, dar nu am mai concurat niciodata impotriva pilotilor straini care sunt inscrisi in TER. Alex Filip
In afara etapei din Romania, Alex Filip si Bogdan Iancu vor mai lua sigur startul in Austria si Elvetia, dar in program este inclusa si participarea din Italia. La acestea se adauga Romania Rally Challenge la Sibiu si ATA Racing Show, cu care se va si incheia sezonul. In functie
de rezultatele din aceste trei etape din TER vom decide ce vom face exact in acest sezon. Sper sa ne luptam pentru un loc pe podium in clasamentul 2WD si in functie de asta vom definitiva strategia noastra. As vrea sa le multumesc tuturor partenerilor care sunt alaturi de noi in 2017, dar si
BCR Leasing si Mobil 1, la final de parteneriat, pentru sustinerea oferita in ultimii sase ani. Alex Filip
Transilvania Rally a avut loc intre 4 - 6 mai, in prima zi a raliului, fiind programate 4 probe speciale cu o lungime de 67,95 km. Sambata,
in ziua a doua, startul pe prima proba s-a dat la ora 09:08, iar sosirea a fost programata incepand cu ora 18:32.
Alex Filip si Bogdan Iancu sunt sustinuti in 2017 de Orange, Renault, ROMBAT, Michelin si de partenerii tehnici – Isostar prin Nutrivita.ro,
RunningMag.ro, Hotel Hilton Sibiu, Ludicass Traduceri si Automobil Clubul Roman.

CLIENTI MULTUMITI
Mentionez ca fara sa urmaresc in mod special, am facut reclama acumulatorilor ROMBAT, intreband prin magazine si printre colegi, daca au mai avut
acumulatori sa functioneze timp de 10 ani, 11 ani, 12 ani.
Vreau ca romanii sa fie constienti ca si noi in Romania putem sa fim la cel
mai inalt nivel tehnologic si sa cumpere doar produse "Made in Romania" (limitat
la ceea ce producem in tara).
Tin sa adaug la cele spuse despre acumulatorul pe care l-am avut timp de12 ani,
ca din 2005 si pana in 2017 l-am neglijat complet; nu l-am scos niciodata de pe
masina.
Va multumesc inca odata si va doresc in continuare inaltul profesionalism acumulat, de care avem nevoie cu totii.

Ioan Cojocaru

Dl. Mihai Munteanu din orasul Panciu, Judetul Vrancea, ne multumeste pentru calitatea acumulatorului ROMBAT pe care il are montat pe
masina personala Dacia Logan, model fabricat in 2007, fiind functionala si
dupa 10 ani de utilizare!
Nu as dori sa cumpar alta marca pentru ca stiu si sunt convins ca faceti cei
mai buni acumulatori.
Mihai Munteanu

Dl. M. V.: Dupa 11 ani de utilizare, acumulatorul ROMBAT
produs de dumneavoastra, care a echipat inca din fabrica autoturismul Dacia Logan al tatalui meu, tocmai ce a cedat.
Va multumesc pentru acest produs excelent.
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