
Fiecare sfârșit de an, este 
un moment prielnic pentru 
a contabiliza realizările, a 
îndrepta scăpările și a face 
planuri de viitor, apropiat sau 
mai îndepărtat. Este momentul 
în care ne întrebăm dacă 
proiectele anului ce se apropie 
de sfârșit s-au realizat, dacă 
suntem mulțumiți de noi, de 
succesele noastre și cum 
gestionăm eventualele eșecuri.
Cu siguranță, ne dorim mai 
multe realizări pentru anul 
următor!  Însă, înainte de 
orice planificare, vă propun 
să ne gândim, cu multumire, 
la tot ce am realizat sau am 

primit în anul ce a trecut și 
am vrea să nu ni se ia.
În paginile ce urmează, vă 
prezentăm, în câteva rânduri, 
parte din realizările noastre 
în anul ce a trecut, lucruri 
pe care le-am primit cu 
mulțumire, cât și planurile 
noastre pentru viitorul apropiat.
 
Vă mulțumesc că ne-ați 
fost alături și în acest an 
și împreună am ajuns cu 
bine unde suntem acum.

Cu speranța că vom continua 
împreună, vă doresc...
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Crăciun Fericit
și un An Nou îmbelșugat!

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................

Cu prietenie,
Peter Bojor
Manager ROMSERVICE



Departament Industrial

Relansarea și lărgirea gamei 
Concept Chemicals

Inaugurare Centru de Instruire

Cursuri și seminarii: 
SATA, R-M, Concept

SAB&A 2013
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Lansat în ultimul trimestru al anului 2012, 
Departamentul Industrial al firmei Romservice, 
a cunoscut în anul imediat următor o dezvoltare 
fructoasă, materializată printr-o serie de proiecte, 
participări la târguri și expoziții și sesiuni de instruire.

Concept Chemicals, prezent pe piața românească 
cu mărcile Concept și Surf-ACE, a fost reintrodus în 
oferta Romservice. Gama de produse a fost lărgită 
pentru a satisface cele mai pretențioase cerințe. 
Noul catalog Concept vă stă la dispoziție, prin 
intermediul reprezentanților noștri comerciali.

Un moment de mare importanță în existența firmei 
noastre, a fost cel al inaugurării Centrului de Instruire. 
Acesta a fost deschis oficial în data de 5 iulie 2013 
în prezența invitaților noștri din țară și străinătate.

Centrul de Instruire proaspăt inaugurat a fost 
gazda mai multor cursuri de instruire și a 
unor seminarii, special create pentru a veni în 
întâmpinarea cerințelor clienților noștri. 
Echipa Romservice a efectuat cursuri de instruire 
și seminarii chiar și la sediul clienților săi.

În perioada 10-20 octombrie 2013, am fost prezenți 
la Salonul Auto București & Accesorii 2013. 
Mărcile din portofoliul nostru s-au bucurat de 
succes și au captat atenția publicului prezent.
Romservice a oferit în cadrul Tombolei Profesioniștilor, 
Marele premiu, constând într-o trusă completă 
de polishare marca Big Foot Rupes. 



Noutăți RUPES 

Lansare X-pert 60

… și multe alte proiecte 
interesante!
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Extindere rețea de magazine
Romservice are o rețea de magazine, cu vânzare 
directă către utilizatorii finali, compusă din 5 unități, 
situate pe întreg teritoriul tării. Acestea se găsesc 
în Arad, Brașov, București, Constanța și Sibiu. 
Pentru prima jumătate a anului 2014 ne 
propunem să mai deshidem 3 magazine în 
colaborare cu partenerii noștri locali.

Rupes Italia este o companie fondată în 1947, care 
s-a dedicat realizării de unelte electrice și pneumatice 
menite să facă munca utilizatorului mai simplă și 
mai rapidă. Inovarea este cuvântul la ordine în cadrul 
acestei companii. După succesul înregistrat cu mașina 
de polishat Big Foot, LHR21 ES, RUPES se pregătește 
de o nouă lansare spectaculoasă în ianuarie. 
Romservice, reprezentantul exclusiv al RUPES S.p.a în 
România, vă va pune la dispoziție detalii referitoare la 
acest nou produs în broșurile informative din 2014. 

Concept Chemicals, cu sediul în Manchester, 
U.K., este deja cunsocut pe piața românească 
datorită brand-urilor sale Concept și Surf-ACE.
Venind în întâmpinarea utilizatorului final, ce 
dorește să aibă rezultate profesionale atunci când 
vine vorba de îngrijirea mașinii personale, Concept 
Chemicals a lansat gama X-pert 60, ce va fi prezentă 
și în portofoliul Romservice, începând cu 2014. 
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La mulți ani 2014!

Echipa Romservice

- alături de parteneri ei -

 vă urează

Sărbători Fericite!

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
SC ROMSERVICE SRL • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e-mail: offi  ce@romservice.ro • www.romservice.ro
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