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LUNA NOIEMBRIE 2017 A ADUS RECORDURI ABSOLUTE PENTRU ROMBAT!
 2017 a reprezentat al treilea an consecutiv de crestere a vanzarilor iar luna noiembrie a fost cea mai buna luna din punct de vedere 
al vanzarilor, din ultimii 10 ani, pe piata aftermarket din Romania. Ne bucuram ca am dovedit inca o data, ca un produs romanesc face 
performanta si ca bateria ROMBAT nu este cu nimic mai prejos fata de alte produse renumite, la nivel mondial.

Multumim pentru increderea acordata tuturor celor care aleg bateria ROMBAT, partenerilor nostri, colegilor nostri. Impreuna scriem de 
peste 37 de ani, povestea frumoasa a unui produs romanesc.

     Faptul ca luna noiembrie 2017 a fost cea mai buna luna de vanzari pe piata AM Romania din ultimii 10 ani pentru mine reprezinta mult mai 
mult decat ar reprezenta pentru orice om de vanzari. Spun asta pentru ca acest lucru este o confirmare clara ca strategia implementata incepand 
cu 2014 este una de succes. Pe langa aceasta performanta extraordinara, am reusit sa imbunatatim indiscutabil si rating-ul privind imaginea de 
marca ROMBAT, lucru si mai greu de obtinut in lumea bateriilor. Desigur ca acest lucru nu ar fi fost posibil fara colegii mei din vanzari si marketing 
care au dus batalia efectiva pe teren si carora le multumesc! In aceeasi masura le multumesc si distribuitorilor si clientilor nostri.
Eduard Croitou, director vanzari si marketing.

      Ca oameni de vanzari, nimic nu ne poate aduce o satisfactie mai mare precum performanta. Se spune ca echipa de vanzari reprezinta “motorul” 
unei companii si cred ca nu este departe de adevar. O masina insa nu poate functiona perfect numai cu un motor bun. Pentru a da randament 
maxim este nevoie ca toate componentele sale sa functioneze perfect. De aceea, cred ca performanta actuala apartine tuturor celor care suntem 
implicati in acest fenomen: colegi, parteneri, clienti. Fara ei nu am putea reusi vreodata si lor trebuie sa le multumim in primul rand. Impreuna 
putem spune ca reprezentam cu mandrie ROMBAT, bateria nr 1 in Romania!.
Costel Trinca, director national de vanzari

Multumim tuturor pentru increderea pe care ne-o acordati!

VERIFICA GRATUIT BATERIA MASINII TALE!
Oricand si oriunde, ROMBAT vine in intampinarea conducatorilor auto. 
Intrucat sezonul rece ridica probleme deosebite in exploatarea si intretinerea acumulatorului auto, oferim posibilitatea verificarii gratuite 
a acumulatorului Dvs, indiferent de marca, in una din cele peste 100 de unitati service ROMBAT din tara. Lista completa a unitatilor               
service ROMBAT se gaseste pe site-ul www.rombat.ro. Profitati de oferta noastra permanenta si nu plecati la drum fara sa va verificati 
in mod gratuit bateria! ROMBAT va ureaza drum bun!

ROMBAT A OBTINUT LOCUL I IN TOPUL NATIONAL AL FIRMELOR 2017
 Si in acest an ROMBAT a obtinut Locul I in cadrul Topului National al Firmelor 2017, in cadrul sectiunii Industrie, Intreprinderi Mari. 
Premiul a fost ridicat de catre Eduard Croitoru, Director vanzari si marketing.

           Sunt onorat ca am primit acest premiu in numele ROMBAT si el reprezinta recunostinta tuturor eforturilor depuse de intreaga echipa. Felici- 
tari inca o data tuturor rombatistilor!       Eduard Croitoru

DESPRE ROMBAT IN PRESA INTERNATIONALA
Ne bucuram sa citim despre ROMBAT in publicatii internationale, in care i se recunoaste pozitia de jucator important pe piata de baterii 
din Europa.

SAPTAMANA AD AUTO TOTAL

Bateria nr. 1 în România

 AD Auto Total a desfasurat la sfarsitul lunii octombrie o actiune menita sa promoveze noile baterii ROMBAT cu Super Endurance 
Technology. Pentru noi este o onoare atunci cand un Partener care are in portofoliu mii de produse, inclusiv produse concurente, alege 
sa promoveze brandul ROMBAT. 

          Entuziasm? Placerea de a vinde un produs competitiv ?

Motivatiile pot fi diferite, insa este cert ca oamenii din echipa de vanzari Auto Total sunt capabili de performante deosebite "in prezenta" unui 
produs din gama Premium! In alegerea unui acumulator bun conteaza atat pretul, dar mai ales calitatea. Fiind un produs vital, de care depinde 
practic intregul sistem de functionare al autoturismului, dar luand in calcul si faptul ca este de dorit sa aiba o perioada de functionare cat mai 
indelungata, il arunca in categoria produselor in care selectia este facuta cu foarte mare atentie. Aici intervine forta de vanzari Auto Total, care 
poate aduce argumentele necesare pentru ca decizia sa fie luata in favoarea acumulatorilor ROMBAT.

Placerea de a vinde ROMBAT ? Este doar un efect secundar...        Gabriel Zane - Marketing Manager la AD Auto Total

LA MULTI ANI DE SF. NICOLAE!
 Sfantul Nicolae este parintele bun si intelept care daruieste lumina si har credinciosilor, este ocrotitor al copiilor si aparator al        
credintei ortodoxe. Ramas orfan de mic, Sfantul Nicolae si-a impartit intreaga avere saracilor, devenind ocrotitorul batranilor, al celor 
nedreptatiti si ajutatorul celor saraci.

Potrivit traditiei, Sfantul Nicolae a aparat dreptatea printre oameni si a mantuit de la condamnare trei barbati. A fost considerat sfant de 
catre popor chiar din timpul vietii. Oamenii il chemau avand credinta ca necazurile lor vor fi mantuite. 

Doua dintre minunile sale au marcat profund constiinta crestinilor si stau la baza convingerii ca Mos Nicolae aduce daruri in noaptea de 
5 spre 6 decembrie. Cotidianul.ro

Bateriile PREMIER satisfac cele mai exigente 
cerinte ale posesorilor de autoturisme. Ele 
au o durata de viata mult mai mare (evaluata 
in cicluri de incarcare-descarcare), au o 
rezistenta la vibratii mai mare si ajuta 
masina sa porneasca chiar si la temperaturi 
extreme (-25C/+45C).

Alege bateria PREMIER cu SuperEndurance 
Technology si ai 3 ani garantie pana la finalul 
anului, 31.12.2017.

BATERIA PREMIER, CEA MAI VANDUTA BATERIE ROMBAT

 AD Auto Total a desfasurat la sfarsitul lunii octombrie o actiune menita sa promoveze noile baterii ROMBAT cu Super Endurance 
Technology. Pentru noi este o onoare atunci cand un Partener care are in portofoliu mii de produse, inclusiv produse concurente, alege 

Record al tuturor timpurilor pentru productia de 
baterii – 292.177 bucati

Record de productie plumb la Rebat pentru 
anul 2017

Record al tuturor timpurilor pentru vanzarea de 
baterii– 288.525 bucati

Record de vanzari ai ultimilor 10 ani pe piata 
pieselor de schimb din Romania
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