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ROMBAT - PREZENT IN REPUBLICA MOLDOVA, LA MOLDAGROTECH – EDITIA A 
XXXI-A

Timp de 4 zile, in perioada 19-22 octombrie 2016, ROMBAT a fost prezent la targul 
international MOLDAGROTECH dedicat sectorului agroindustrial, care a avut loc in 
Chisinau, Republica Moldova. Aflat la a XXXI-a editie, acest eveniment a adunat in 
acelasi loc 400 de expozanti din 13 tari: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Italia, 
Ucraina, Turcia, Germania, Olanda, Serbia, Rusia, Repulica Moldova si, bineinteles, 
Romania. 

ROMBAT - PREMIAT LA GALA TOPULUI JUDETEAN AL FIRMELOR 
2016

Editia 2016 a Galei Topului Judetean al Firmelor  a fost pentru ROMBAT 
un prilej de bucurie, compania noastra fiind premiata pentru activi-
tatea desfasurata in acest an. Cu o metodologie unitara, aprobata la 
nivelul Sistemului Camerelor de Comert din Romania care are la 
baza date furnizate de catre operatorii economici si validate de ...  

citeste mai departe >>> citeste mai departe >>>

Bateria nr. 1 în România

 Ce au in comun Alex Filip, Catalina Ponor, Harry Dumitras si Mihaela Dobranici Beldie? Experienta unui Campionat National de              
Raliuri – Raliul Harghitei, ultimul pe acest an, care a cuprins 12 probe speciale pe o lungime de 121,76 km.
Tripla campioana olimpica la gimnastica, Catalina Ponor, si presedintele Federatiei Romane de Rugby, Harry Dumitras, au fost in postura 
de copiloti la testele de pregatire din cadrul Raliului Harghitei avand, cu siguranta, parte de o experienta inedita, plina de emotii si adrena-
lina. Nu doar la antrenamentele oficiale Alex Filip a avut drept parteneri invitati speciali, ci si in etapa propriu-zisa, cand a participat alaturi 
de Mihaela Dobranici Beldie.
Rezultatul: prezenta pe podium la clasa masinilor cu tractiune pe doua roti, la o distanta de 6 secunde fata de locul 2.
Concluzia: cu un START bun, rezultatul va fi tot timpul unul pe masura! 

ALEX FILIP - START ALATURI DE CATALINA PONOR, HARRY DUMITRAS SI 
MIHAELA DOBRANICI BELDIE IN RALIUL HARGHITEI

 Cel mai mare show de piese auto, Auto Total Business Show, a avut loc, in aceasta toamna, pentru prima oara in Vestul tarii. 
Atmosfera cu care ne-au obisnuit organizatorii targului s-a regasit si la Arad, unde am avut parte de energie, adrenalina si multa tehnolo-
gie de ultima generatie. Ne bucuram ca am participat la aceasta editie de toamna, care a insemnat 60 de stand-uri pe 7.000 mp, o                  
adevarata “desfasurare de forte” in domeniul pieselor auto originale si aftermarket si, bineinteles, multi vizitatori la stand-ul ROMBAT. 
Multumim organizatorilor, partenerului nostru care ne-a ajutat la construirea stand-ului, ADD Media Communication, si colegilor nostri 
care au fost vocea nostra la acest targ.

ROMBAT LA AUTO TOTAL BUSINESS SHOW – ARAD 2016, EDITIA DE TOAMNA

 Cu ocazia participarii la targul organizat de AD Auto Total la Expo Arad mi s-a confirmat faptul ca brand-ul si 
bateria ROMBAT sunt recunoscute si apreciate in Romania. Acest lucru se datoreaza unor factori insumati precum 
traditia de peste 36 de ani in producerea de baterii, notorietatea obtinuta de-a lungul timpului, faptul ca suntem un 
produs si un brand romanesc, succesul noilor game de baterii ROMBAT cu SuperEndurance Technology, precum                      
si ofertele facute clientilor nostri, care reprezinta barometrul actiunilor si activitatii noastre. Concluzia este ca am   
participat, ne-am prezentat, am fost vizitati si am fost apreciati nu doar de clientii actuali, ci si de catre cei potentiali.        
A fost o experienta frumoasa si as dori sa o repet cat de curand.

Cosmin MUNTEANU
Area Sales Manager

 Participarea la Auto Total Business Show, desfasurat in aceasta toamna la Arad, a insemnat pentru noi, ca 
reprezentanti ROMBAT, oportunitatea de a ne prezenta clientilor si distribuitorilor traditionali de piese auto, de a le 
oferi date suplimentare legate de apartenenta noastra la Grupul METAIR, cu privire la viziunea si principiile care ne 
ghideaza activitatea si in legatura cu investitiile care s-au facut de-a lungul anilor si care au sustinut cercetarile si 
rezultatele produselor noastre, campaniile derulate atat cele media, cat si cele de vanzari, calitatea si fiabilitatea                  
bateriilor ROMBAT, iar lista poate continua. Astfel, am reusit sa impresionam si sa atragem atentia vizitatorilor atat 
cu noua identitate, cat si cu produsele noastre care fac parte din noua generatie de baterii cu SuperEndurance                     
Technology. Chiar daca este pentru prima data cand participam la un targ auto in Vestul tarii, consider ca am avut un 
impact pozitiv pe piata pieselor auto din aceasta zona, meritand un 10 cu brio.Costel BALAN

Area Sales Manager

CAMPANIA PREMIER CU
GARANTIE CONTINUA

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 3 ani
garantie pana la finalul anului, 31.12.2016.

3 Ani
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