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Primul parc ROMBAT Copsa Mica 

ROMBAT, ca membru al grupului METAIR, se implica in diferite proiecte 
sociale.

Astfel, printre proiectele sociale recente se numara renovarea unei case 
in localitatea Uriu, unde locuiesc 8 copii ai caror parinti au murit, si Parcul 
ROMBAT.

Proiectul Parcul ROMBAT a fost gandit si implementat impreuna cu 
Citeste mai mult >>> Citeste mai mult >>>

Mos Nicolae a sosit la ROMBAT 

Intotdeauna am fost de acord ca un gest conteaza mai mult decat o 
multitudine de cadouri, dar atunci cand reusesti sa le imbini pe 
amandoua cu siguranta cineva se va bucura pe deplin.

Plecand de la acest adevar, echipa Resurse Umane a organizat o 
surpriza tuturor angajatilor Rombat cu ocazia zilei de Mos Nicolae: 

 Pentru ROMBAT, luna noiembrie 2015 a fost o luna foarte importanta. In noua unitate de productie ROMBAT, inaugurata la finele 
anului 2013, a fost produsa bateria cu numarul 1.000.000. Dincolo de acest numar stau, pe de o parte, eforturile depuse de intreaga 
echipa ROMBAT pentru a oferi cele mai bune produse, iar pe de alta parte sunt milioanele de conducatori auto ale caror masini                     
functioneaza cu ajutorul bateriilor ROMBAT.   
 
Mai mult decat atat, luna noiembrie a acestui an a insemnat pentru ROMBAT doua recorduri absolute in istoria de 35 de ani – un record 
de productie si un record de vanzari. 
In ceea ce priveste recordul de productie, in luna noiembrie 2015, ROMBAT a produs un numar total de 288.654 de baterii. 
Cel de-al doilea record a fost inregistrat la nivelul vanzarilor. Astfel, in luna noiembrie 2015, a fost vandut un numar total de 272.821 de 
baterii ROMBAT.

Aceste recorduri obtinute de ROMBAT sunt rezultatul pasiunii, experientei, eficientei din cadrul procesului de productie, dar sunt si o 
urmare a cresterii cererii bateriilor ROMBAT, iar pentru acest lucru multumim tuturor clientilor ROMBAT pentru increderea pe care ne-o 
acorda.

 Domnul Marius Cristian Nastase este posesorul unui acumulator ROMBAT  55 Ah din 
noiembrie 2004 pentru autoturismul Dacia Logan.
Ii multumim pentru ca ne-a impartasit experienta sa:   
    
Doresc sa va transmit un mesaj de maxima multumire cu privire la un produs al firmei 
dumneavoastra, un acumulator auto ROMBAT de 55 A cu care a fost dotat autoturismul 
Dacia Logan cumparat in noiembrie 2004. In acest moment inca functioneaza la parametrii 
optimi.

 2015 a fost un an de exceptie pentru marca ROMBAT. A fost un an in care am reusit sa ne intrecem 
pe noi insine. Pentru prima data in istoria de 35 de ani a brandului, am inregistrat in luna noiembrie un 
record absolut atat la productie cat si la vanzari. Acest lucru a fost posibil datorita voua, clienti, distribu- 
itori, furnizori, colegi, care ati avut o contributie importanta la aceasta performanta.

Tot in acest an ne-am innoit si am lansat Noua Generatie de baterii auto ROMBAT, ceea ce marcheaza o 
noua etapa in evolutia brandului. Cu aceasta lansare am incheiat si rebranding-ul gamelor de produse.
Va multumim pentru increderea acordata!

Sarbatori fericite si un An Nou 2016 cat mai bun!  

RECORD ROMBAT – Noiembrie 2015

MYSTERY SHOPPER TRADE MARKETING PROGRAM

11 ANI IMPREUNA CU ROMBAT

2015 A FOST UN AN DE EXCEPTIE

 Actiunea „Clientul Misterios” continua. Pana acum s-au facut vizite la toti clientii care au participat 
la sesiunile de training din 28.08.2015 si 17.10.2015. 

Dintr-un total de 37 locatii (49 persoane) au fost premiate 31 de locatii. Acestea s-au incadrat in baremul 
minim de punctaj verificat de „Clientul Misterios”.

6 locatii au fost descalificate neincadrandu-se in baremul minim de punctaj. Aceste magazine au primit 
din nou „Ghidul Consultantului in Vanzari” cu rugamintea sa-l parcurga inca o data deoarece exista 
posibilitatea ca si ei sa fie vizitati de „Clientul Misterios” pentru a le aduce premii.

Am hotarat sa trimitem din nou „Clientul Misterios” la magazinele descalificate. 
Aceasta revizitare demonstreaza inca o data dorinta companiei ROMBAT de a sustine un proces de van

zare orientat catre clientul final, prin respectarea catorva pasi minimi pentru o vanzare corecta.
Dupa finalizarea acestor vizite (in aceasta saptamana) urmeaza sa evaluam proiectul iar firmele care au acumulat cel mai mare punctaj, 
vor fi premiate, chiar de sarbatori, cu un premiu special care consta intr-un laptop 2 in 1. 

Ne dorim ca pe viitor cat mai multi comercianti de baterii sa participe la astfel de actiuni, pentru a stimula o vanzare orientata catre client 
si de ce nu, sa putem oferi cat mai multe premii.

Cu aceasta ocazie urez tuturor comerciantilor de baterii auto, SARBATORI DE IARNA FERICITE!

Iulian Corhana – Area Sales Manager ROMBAT
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Eduard Croitoru – Director de Marketing si Vanzari ROMBAT 
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