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RECOLTE MAI BOGATE, CU BATERIILE TERRA HEAVY DUTY DE LA ROMBAT!
Bateriile TERRA Heavy Duty cu SuperEndurance Technology au 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, exploatare in conditii extreme,
rezistenta superioara la coroziune si la vibratii.
Bateriile TERRA Heavy Duty de la ROMBAT vin in sprijinul muncii fermierilor, agricultorilor si posesorilor de utilaje agricole! Pentru mai
multe detalii despre performantele bateriilor ROMBAT va invitam in magazinele partenere ROMBAT din toata tara.

Cu Rombat

8 ANI SI JUMATATE CU BATERIA ROMBAT
Domnilor,
Am deja 8,5 ani cu aceeasi baterie, dar inca nu da semne sa moara. Ma bucur ca mesajul meu a fost apreciat de dumneavoastra. Nu sunt un vanator de recompense, dar tinand cont ca in campania dumneavoastra de promovare a produselor v-ar fi de folos si experienta mea, va dau consimtamantul meu pentru a va folosi de ea, deoarece sincer am fost foarte multumit de bateria fabricata la Bistrita.
Deci azi am scos masina din garaj, dupa o iernare de 3 luni, a pornit foarte usor desi iarna a fost friguroasa.
Adrian Fratean, Suceava

8 MARTIE, O ZI DEOSEBITA SARBATORITA DE ROMBAT
Ziua de 8 martie a fost sarbatorita de fetele de la ROMBAT anul acesta intr-un cadru special, 100% feminin, cu flori, cadouri, muzica,
felicitari si multe zambete.
La multi ani, dragi Doamne si Domnisoare! Va apreciem si va dorim sa fiti mereu vesele si zambitoare!

CONFERINTA NATIONALA ROMBAT, BRASOV 2017
Peste 100 de reprezentanti ai service-urilor si distribuitorilor ROMBAT impreuna cu reprezentanti ai companiei au participat la CONFERINTA NATIONALA ROMBAT de la Brasov, intre 29-30 martie 2017.
Conferinta a fost moderata de binecunoscutii prezentatori din domeniul auto – Costin GIURGEA si Tudor BRATU si l-a avut ca invitat special pe pilotul Alex Filip, Dublu Campion National in categoria masinilor cu doua roti motrice (2WD) si pilot al celui mai bun echipaj romanesc in Campionatul European de Raliuri intre 2014-2016.
Evenimentul a debutat cu un scurt film dedicat unor personalitati romanesti, renumite pe plan international, romani care au schimbat
lumea, oameni a caror ambitie, perseverenta ne motiveaza, ne inspira si ne fac sa ne simtim mandri.
Inceputul real al evenimentului a debutat cu speech-ul sustinut de Dl. Ioan Repede, director general ROMBAT, omul care, dincolo de a
avea destinul legat de ROMBAT, este si cel mai in masura sa vorbeasca despre evolutia companiei de la inceput pana acum si de acum
spre viitor.
Directorul de marketing si vanzari ROMBAT, Dl. Eduard Croitoru, un om care a lucrat toata viata lui in domeniul auto: 21 de ani in Dacia
Renault si 4 ani alaturi de ROMBAT, a sustinut un speech despre importanta si perceptia IMAGINII.
Despre cat de importanta este partea de “after sales” in procesul de vanzare, ne-a vorbit Dl. Costel Trincă, director national de vanzari
ROMBAT care a si oferit 4 premii distribuitorilor.
Dl. Petru Mester, Sef Departament Garantii ROMBAT si Dl. Dinu Zinveli, Inginer Service si Garanţii ROMBAT, au sustinut o prezentare
interesanta despre importanta calitatii serviciilor oferite clientilor in cadrul service-urilor si au avut onoarea si placerea sa premieze companii si specialisti, la urmatoarele categorii: “BEST CUSTOMER CARE”, “PROFESIONALISM”, “ FIDELITATE & PROFESIONALISM”.
Ne bucuram ca am avut prilejul sa ne intalnim cu partenerii nostri. Astfel de intalniri sunt deosebit de importante: construiesc punti de
legatura si sustinere, ofera informatii reale si oficiale despre companie si obiectivele ei, reprezinta o oportunitate de a face schimb de
informatii, sunt o oportunitate de invatare si perfectionare.
Intalnirea a avut o nota familiara, ne-am simtit ca intr-o mare familie si de abia asteptam sa ne revedem!
Drum bun, impreuna!

ROMBAT A PARTICIPAT LA AUTO TOTAL BUSINESS SHOW IASI
2.000 de vizitatori, inovaţii tehnologice si componente revoluţionare, de ultima generatie, noutati din domeniul pieselor auto originale si aftermarket de la cei mai buni producatori și furnizori de piese auto, demonstraţii tehnice si concursuri, cam asa a aratat targul
organizat de partenerii nostri de la ATBS in Iasi, pe 1 aprilie, 2017.
Ne-am bucurat sa ne intalnim cu cei care comercializeaza baterii ROMBAT. In acest fel, am putut interactiona cu ei, am discutat despre nevoia de
baterii ROMBAT din regiune, despre avantajele noii tehnologii SET - SUPER ENDURANCE TECHNOLOGY de pe bateriile ROMBAT si am fost incantati sa aflam ca bateria PREMIER CU 3 ANI GARANTIE este si la Iasi, una dintre cele mai apreciate si mai bine vandute baterii ROMBAT.
Multumim tuturor celor care ne-au vizitat la standul ROMBAT si organizatorilor pentru acest targ organizat impecabil!
Costel BALAN, Area Sales Manager ROMBAT

ROMBAT VA DORESTE SARBATORI DE PASTI FERICITE!

Sarbatori de
Pasti Fericite!
Happy Easter!
Joyeuses Pâques!
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