
„Cunoașterea te face mai puternic.“
Acesta este și motivul pentru care R-M BASF și-a delegat 
experții din domeniu să transmită managerilor de 
astăzi din cunoștințele și experiența lor pentru a-i ajuta 
să își administreze afacerile cu mai multă eficiență și 
profitabilitate mai mare.

Cursurile R-M de Management au fost create pentru a 
răspunde unor cerințe specifice ridicate de către patroni, 
manageri și echipe de vânzări din cadrul atelierelor auto.
Toate cursurile din acest program au în vedere realizarea 
celor mai înalte standarde educaționale, având un conținut 
atât teoretic cât și practic, menit să înlesnească procesul 
de învățare. 

în România prin intermediul 
companiei ROMSERVICE

Cursuri de Management R-M BASF
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Modulul 1: Îmbunătățirea rezultatelor operaționale 

Modulul 1: O echipă eficientă 
                       într-o vopsitorie care funcționează corect! 

Conținut
Modulul 1 pornește de la partea teoretică 
a operațiunilor din vopstorie/tinichigerie și 
include îmbunătățirea utilizării zonei de lucru, 
prezentarea indicatorilor principali, analiza 
profitabilității și tarifele globale facturate 
clientului.
Pe lângă administrarea indicatorilor principali, 
modulul 1 acordă atenție aspectului motivațional 
în cadrul echipei de suport, cât și rolului jucat de 
recepționer, tehnician și șef de service. 

Dacă se dorește ca vopsitoria să rămână pe profit în cadrul unei 
piețe din ce în ce mai competitive, atunci o îmbunătățire continuă 
a rezultatelor operaționale este esențială. Împreună cu o echipă 
internațională de consultanți, R-M a pus bazele unui curs de 
management de specialitate, desfășurat de-a lungul a două zile, ce 
garanteză suportul necesar pentru a înțelege cum poate beneficia 
vopsitoria pe care o reprezentați de îmbunătățirile aduse felului în 
care se desfășoară operațiunile de zi cu zi.

Public țintă
Cursul se poate dovedi benefic pentru 
o serie largă de persoane ce activează 
în domeniu, inclusiv proprietari de 
service, manageri, șefi de service, 
tehnicieni și reprezentanți de vânzări.
Sunt necesare doar cunoștințe minime 
despre domeniul de retuș auto.

Obiective
La final, cursanții vor putea înțelege în 
detaliu felul în care funcționează vopsitoria/
tinichigeria auto, începând cu utilizarea 
eficientă a echipamentelor și implementarea 
procedurilor de lucru, continuând cu fluxul 
de lucru și optimizarea spațiului destinat 
și încheind cu manopera, motivația și 
profitabilitatea în service. 

Beneficii
Cursurile de Management R-M 
au fost create pentru a veni în 
întâmpinarea celor mai înalte 
standarde de învățământ, pentru 
a se asigura faptul că participanții 
înțeleg interdependența dintre 
procedurile de reparare și 
organizarea lor corectă și pentru a 
permite colaborarea sau schimbul 
de experiență dintre cursanți, toate 
cu scopul îmbunătățirii lucrului în 
vopsitoria/tinichigeria auto. 



Conținut
Cursul este format dintr-o combinație de 
exerciții teoretice și practice ce permit 
cursanților să dezvolte și să monitorizeze 
indicatorii principali de performanță pentru a 
pune în practică cele mai eficiente proceduri 
de retuș. 
Studiul de caz, atașat cursului, încurajează 
deschiderea unei sesiuni de întrebări și 
răspunsuri. La sfârșitul cursului, întregul 
material este oferit sub formă de caiet de curs. 

Public țintă
Cursul se poate dovedi benefic pentru o 
serie largă de persoane ce activează în 
domeniu, inclusiv proprietari de service, 
manageri, șefi de service, tehnicieni și 
reprezentanți de vânzări.
Cunoștințele de bază în ceea ce privește 
administrarea vopsitoriei cât și felul în 
care funcționează unitățile de bază din 
cadrul atelierului ca un tot unitar sunt de 
real folos. De asemenea, participarea la 
Modulul 1 reprezintă un aspect favorabil 
cursanților înscriși la Modulul 2.

Obiective
La sfârșitul cursului, participanții vor putea 
înțelege atât structura economică a unei 
vopsitorii/tinichigerii cât și ce reprezintă 
indicatorii pincipali de performanță. 
Participanții vor vedea cum pot să estimeze 
profitabilitatea fiecărui centru de profit din cadrul 
atelierului și cum pot să aplice acești indicatori 
de performanță în cadrul procedurilor ce vor 
afecta succesul afacerii.

Beneficii
Cursurile de Management de la 
R-M au fost dezvoltate pentru a 
veni în întâmpinarea celor mai înalte 
standarde de învățământ, pentru a se 
asigura că participanții colaborează, 
fac schimb de experiență în ceea ce 
privește îmbunătățirea practicilor din 
atelierul de vopsitorie și înțeleg cum 
să-și monitorireze și să-și mărească 
indicatorii de performanță.
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Modulul 2: Managementul indicatorilor principali
                    de performanță (IPP) 

Modulul 2: Utilizați doar cele mai bune proceduri de lucru!

Acest curs desfășurat de-a lungul a două zile, combină 
experiența și cunoștințele specialiștilor din domeniu 
pentru a oferi sprijin managerilor din vopsitorii în 
vederea îmbunătățirii eficienței și profitabilității la locul 
de muncă prin administrarea corectă a performanțelor 
operaționale și a indicatorilor principali de performanță.
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Modulul 3: Introducere în Marketing 

Modulul 3: Uzați de cele mai bune instrumente de marketing 
                       pentru a vă creşte afacerea!

Conținut
Modulul 3 definește ce este marketingul, ce poate 
face el în cadru unei afaceri și cum se dezvoltă o 
strategie de marketing. De asemenea, modulul 
vizează analiza de piață și definirea pieței țintă 
pentru afacere cu o analiză ABC a clienților, 
precum şi poziția atelierului în cadrul pieței, zona 
de influență și concurența. Seminarul prezintă 
principiile de marketing, mixul de marketing 
(cei 5P: produs, preț, plasament, promovare, 
piață țintă), felul cum trebuie să se desfășoare 
comunicarea și să fie transmise mesajele-cheie, 
planificarea și colaborarea cu agențiile de resort 
pentru a transforma marketingul într-un aliat al 
afacerii Dvs. 

O abordare eficientă în marketing reprezintă un aspect esențial al 
unei afaceri ce dorește să atragă clienți. Acest seminar, desfășurat 
de-a lungul a două zile, vă pune la dispoziție o introducere în 
marketingul modern într-un format concis și ușor de urmărit. 
Cursul dă posibilitatea managerilor și personalului angajat în 
activități de marketing să pregătească și să inițieze o campanie de 
marketing care să se bucure de succes.

Public țintă
Cursul se adresează angajaților care 
se ocupă de marketing, în speță 
proprietarilor și managerilor de 
ateliere de vopsitorie. Seminarul va 
permite tuturor participanților să 
înțeleagă principiile de marketing, să 
identifice oportunități noi în domeniu și 
să își crească afacerile.

Obiective
Cursul vă dezvăluie secretele cu privire la 
cele mai noi tehnici de marketing și pune la 
dispoziția celor ce activează în promovarea 
afacerii, instrumentele necesare pentru a 
face analiza pieței, bazată pe studii de caz 
practice, ca mai apoi să construiască un 
plan de marketing pe etape, care să poată fi 
implementat pentru bunul mers al afacerii. 

Beneficii
Cursurile de Management R-M 
sunt special create pentru a 
asigura mediul propice în care 
participanții colaborează și fac 
schimb de experiență din domeniul 
marketingului. Ca urmare, atelierele 
de vopsitorie învață să aibă o latură 
competitivă, să atragă noi clienți și 
să își îmbunătățească imaginea. 
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Cursul permite o privire de asamblu asupra estimării 
daunelor și a utilizării programului Audatex pentru a obține un 
desfășurător corect, ce are ca scop creșterea profitabilității.
Modulul 4 a fost creat pentru a spori la maxim cunoștințele 
despre estimare și legăturile care se formează între estimare și 
celelalte proceduri ce vizează procesul de reparare.
Participanții își vor însuși principiile care stau la baza unei 
estimări corecte de preț, inclusiv timpii destinați reparației, 
piesele de schimb, produsele destinate vopsirii, dar vor învăța și 
cum să folosească programul de estimare Audatex.  
Cursul dorește să atragă atenția asupra importanței pe care 
o are estimarea corectă asupra profitabilității vopsitoriei și 
asupra consecințelor care rezultă dintr-o estimare defectuoasă.

Calcularea timpilor necesari reparației 
Cunoașterea IPP (indicatori principali de 

performanță) pentru a măsura rezultatele 
operaționale și financiare ale atelierului de 
vopsitorie 
Influența unei estimări exacte asupra IPP, 

impactul lor economic asupra rezultatelor 
înregistrate de vopsitorie
Relevanța legăturii dintre procedura de 

estimare și cea de reparare

Comunicarea între departamente ca 
element esențial  
Îmbunătățirea planificărilor de reparare și 

a managementului stocului de piese de 
schimb printr-o estimare corectă
Posibilitatea de reducere a timpului 

de staționare în service a mașinii prin 
procedura corectă de estimare în tandem 
cu alte îmbunătațiri facute în cadrul 
atelierului de vopsitorie  

Modulul 4: Curs de estimare avansată

Modulul 4 în detaliu:

Modulul 4: Realizările de profit sunt condiționate de 
                        estimări sigure! 

R-M a căutat mereu să-și construiască echipa atrăgând cei mai 
buni experți din industria auto pentru a spori rapid și eficient 
performanțele atelierului de vopsitorie.
Modulul 4, desfășurat pe o perioadă de două zile, este dedicat 
proprietarilor de ateliere de vopsitorie și angajaților care se 
ocupă de înregistrarea daunelor și estimarea costurilor.

Cursul a fost dezvoltat în parteneriat 
cu Audatex, liderul mondial în soluții de 
managementul daunelor.
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Optimizarea spațiului de lucru 
până la cel mai mic detaliu

SCOPE: 

SCOPE, modul în cadrul „Programmes For Success” de la R-M, face parte din ideea 
de îmbunătățire continuă, cu scopul de a pune la dispoziția participanților rezultate 
durabile ce vizează organizarea, controlul costurilor, timpii de așteptare, calitatea 
și siguranța muncii în cadrul atelierului de vopsitorie.

O metodă riguroasă croită special pentru 
fiecare vopsitorie în parte, pentru a 
obține o îmbunătățire durabilă:
eliminând ce nu este necesar, creând 
spații desemnate pentru fiecare obiect, 
reducând sursele de praf, standardizând 
și asigurând utilitatea pe termen lung.

Beneficii: stații de lucru curate și 
funcționale care vor genera la rândul lor:

Grad mai mare de productivitate, în funcție de stația de lucru 

(reducerea deplasărilor de la un punct la altul și a timpilor 

dedicați căutării de unelte sau consumabile).  

O atmosferă de lucru mai bună, calitate ridicată și siguranță. 

Mai mult spațiu practic în atelier, confort sporit pentru 

utilizator, flux mai bun de lucru și o motivație mai mare 

pentru vopsitori. 

Inventarierea stocului și a echipamentului mult ușurată. 

Consolidarea imaginii companiei.

O bază solidă pentru îmbunătățirea continuă. 



77

Stingător de incediu 
la vedere 

Marcaje ale podelei „Parcare” pentru 
sistemul infraroșu

Culoar de trecere 
neaglomerat

Acces ușor 
la stative

Înainte

După

2 3 41

Aspecte importante ce trebuie avute în vedere: 

Cunoscători ai domeniului auto, consultanții R-M vă pot ajuta 
să identificați zonele din vopsitorie care necesită îmbunătățire 
și să vă ofere soluţii relevante.

Pașii necesari implementării proiectului sunt trasați de comun 
acord, iar planul de acțiune pus în practică va corespunde 
așteptărilor, nevoilor și programului fiecărui atelier în parte. 
Programul se desfășoară autonom utilizând instrumentele 
și metodele sugerate de către consultantul R-M, care va fi 
disponibil pentru a se asigura că beneficiarul este sprijinit în 
munca de îmbunătățire a condițiilor din atelier iar proiectul 
devine unul cu aplicabilitate pe termen lung.

• Aranjarea eficientă a echipamentelor mobile (suport de folie și de 
hârtie pentru izolat, cărucioare, sisteme uscare cu infraroșu, etc.). 

• Metode inteligente de depozitare (unelte, consumabile). 
• Optimizarea și trasarea spațiilor de lucru, a culoarelor de trecere 

și a zonelor de depozitare. 
• Metode complete de menținere a atelierului și a
    echipamentelor în condiţii bune de lucru. 

Preluați controlul proiectului în 4 pași cheie

Se identifică nevoile 
și se definesc 
obiectivele. Se 
stabilesc pașii ce 
urmează a fi făcuți. 

Se elimină ce nu este 
necesar, se face curat și 
se organizează în urma 
unei analize detaliate 
a zonelor ce necesită 
îmbunătățiri. 

Se asigură viabilitatea 
pe termen lung a 
proiectului (standarde 
vizuale, tabele de 
monitorizare). 

Se aleg instumentele 
care permit 
administrarea 
autonomă a 
proiectului. 

Pregătire Optimizarea 
spațiului de lucru 

Implementarea 
standardelor 

Monitorizare

Un exemplu perfect: 



La mulţi ani!
2015

LIKE US
fb.com/romservice.ro
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Cursurile de Management oferite de R-M BASF, parte integrantă a Programmes for 
Succes, au fost dezvoltate pentru a veni în întâmpinarea cerințelor celor care activează 
în domeniul de vopsitoriei auto, fie că este vorba de patroni, manageri sau reprezentanți 
de vânzări.
 
Obiectivul acestor cursuri oferite de Romservice în parteneriat cu R-M-BASF
Consultanții Romservice au înțeles că patronii, managerii, șefii de service, tehnicienii 
și reprezentanții de vânzări joacă un rol important în desfășurarea operațiunilor din 
service. Dacă aceștia își pot spori bagajul de cunoștințe legat de operațiunile de zi cu zi 
prin module teoretice și practice de curs atunci vor putea să își dezvolte afacea în mod 
eficient și profitabil.
Prin urmare, în anul 2015, vom pune la dispoziția clienților noștri Cursuri de management 
la cerere. Cursurile se vor desfășura la Brașov, în cadrul Centrului de instruire sau 
la sediul clientului care solicită cursul, în cazul în care sunt înscriși un număr de 5 
participanți/locație. Începând cu luna martie a anului 2015, așteptăm cererile Dvs. de 
înscriere la cursuri la adresa office@romservice.ro.

Vă dorim un Crăciun Fericit şi un 
An Nou cât mai îmbelşugat!

                                   


