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Stima!i clien!i, dragi prieteni,
Privim în urm! la anul ce se încheie "i pentru mul#i sentimentele sunt confu-

ze. Pentru cei mai mul#i dintre noi este greu de spus dac! a fost un an bun sau nu. 
$i totu"i, dac! am ajuns s!-l încheiem cu bine… poate a fost un an bun.

Un an cu multe dificult!#i, un an cu multe provoc!ri "i pu#ine r!spunsuri. Dar 
un an bun.

Pentru noi, echipa Romservice, credem c! anul care se încheie a adus 
schimb!ri majore în întreaga noastr! activitate. 

Dup! un efort prelungit, am reu"it s! ne mut!m în „cas! nou!“. Am înt!rit 
echipa de vânz!ri, am introdus noi produse în ofert! pentru a r!spunde cererii 
actuale a pie#ei, ne-am organizat mai eficient "i nu în ultimul rând am reu"it în 
fiecare lun! s! v! #inem la curent cu tot ce se întâmpl! prin intermediul buletinu-
lui info@romservice care împline"te acum 1 an.

Pentru echipa de marketing–comunicare a fost o real! provocare editarea 
acestui buletin lunar în paralel cu toate cataloagele "i pliantele ce au fost tip!-
rite în acest an dar am reu"it împreun! s! ne #inem de promisiunea f!cut! în 
primul num!r.

Ne dorim în continuare ca acest info@romservice s! v! pun! la dispozi#ie 
acele date "i informa#ii de care ave#i nevoie, s! v! #in! la curent cu ce este nou 
pe pia#a de retu" auto "i nu numai.

Dorim ca în numerele urm!toare s! avem "i o pagin! a clientului în care 
Dumneavoastr! s! pute#i prezenta lucr!ri deosebite sau evenimente din cadrul 
firmei Dvs. Trimite#i pe adresa marketing@romservice.ro fotografii "i povestea 
din spatele acestora "i le vom publica în numerele urm!toare.

Doresc s! închei prin a v! mul#umi tuturor celor ce ne-a#i fost al!turi "i în 
acest an. Vreau s! v! asigur de faptul c! ne d!m toat! silin#a s! onor!m cererile 
Dvs. "i s! venim în întâmpinarea solicit!rilor "i provoc!rilor cu care ne pune#i la 
încercare.

V! doresc tuturor un An Nou a"a cum vi-l dori#i "i mult! s!n!tate.
Craciun fericit "i La Mul#i Ani!

Peter Bojor
Manager Romservice
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În decembrie 2011, echipa ROMSERVICE introducea o nou! modali-
tate de informare a partenerilor s!i cu privire la produsele sale. Un an 
mai târziu, v! prezent!m o retrospectiv!!

Edi#iile vor continua "i pe parcursul anului 2013, iar dac! dori#i s! v! 
abona#i pentru a primi cele mai interesante informa#ii "i oferte o pute#i 
face prin intermediul paginii www.romservice.ro/stiri-brosura-RSV.
html

Carizzma – decembrie 2011
Exist! o tendin#! în continu! cre"tere în rândul proprietarilor de auto-
turisme: dorin#a de a ie"i în eviden#!, de a fi diferit, de a fi unic. Con-
ceptul C%&'(()% R-M permite ca aceste cereri ale clien#ilor s! fie înde-
plinite cu u"urin#! – o cerin#! care nu se limiteaz! doar la împ!timi#ii 
de tuning, ci se adreseaz! unei clientele mult mai largi. Acest concept 
este oferit în exclusivitate, în România, de c!tre ROMSERVICE. Pentru 
mai multe detalii consulta#i bro"ura noastr! cu acela"i titlu.

Chamäleon – februarie 2012
Prezint! o nou! ofert! complet! de materiale "i accesorii destinate 
repara#iilor de caroserii auto la pre#uri avantajoase!

INDASA – martie 2012
Gama complet! de materiale abrazive de la INDASA, în imagini, este 
detaliat! în edi#ia din martie!

Menzerna – aprilie 2012
Menzerna v! pune la dispozi#ie un sistem complet de compu"i de 
polishare "i accesorii pentru eliminarea rapid! a imperfec#iunilor, 
a scurgerilor de lac "i a semnelor de uzur! normal!. Mai multe 
informa#ii în edi#ia din aprilie 2012!

Lacurile Premium R-M – mai 2012
Sub marca R-M™, BASF comercializeaz! o gam! larg! de sisteme de 
vopsire destinate vopsitoriei auto, concentrându-"i aten#ia asupra vop-
selelor eco-eficiente pe baz! de ap! "i a celor high-solids. Gama de 
lacuri, pe în#elesul tuturor, în cele 8 pagini exhaustive ale bro"urii!

Oferta de grunduri "i fillere R-M – iunie 2012
Oferta, prezentat! în edi#ia din iunie, este compus! din opt grunduri 
"i fillere, pentru a acoperi o gam! complet! de aplica#ii, asigurând în 
acela"i timp solu#ia perfect! pentru felurite repara#ii.



Promo!iile verii – iulie 2012
Promo#iile verii din luna iulie s-au bucurat de un succes extraordinar 
"i ne-au convins s! mai oferim astfel de prilejuri partenerilor no"tri 
fideli!

Solu!ii noi de la Romservice – august 2012
În august 2012, ROMSERVICE, î"i anun#a cu mândrie relansarea si-
te-ului web www.romservice.ro în versiunea îmbun!t!#it!. Noua pa-
gin! este mai atractiv! "i intuitiv! în acela"i timp, pune la dispozi#ia 
utilizatorilor informa#ii cu privire la produsele, echipamentele, acce-
soriile "i serviciile oferite de un num!r generos de furnizori, prin inter-
mediul unei distribu#ii exclusive a firmei ROMSERVICE.

RUPES – septembrie 2012
Mereu prezent în pia#!, în#elegând nevoile "i problemele cu care 
se confrunt! utilizatorii, RUPES™ a creat "i dezvoltat împreun! 
cu clien#ii s!i, dar în primul rând pentru ace"tia, noi unelte ce au 
deschis mereu noi capitole în evolu#ia uneltelor de mân!.
Bro"ura din septembrie 2012 aduce în prim-plan oferta comple-
t! pentru service-uri auto: "lefuitoare electrice "i pneumatice "i 
noua ma"in! de polishare Big Foot!

Automechanika 2012 – octombrie 2012
Evenimentul anului pentru pia#a auto este, f!r! îndoial!, 
expozi#ia Automechanika de la Frankfurt. Ehipa Romservice a 
mers acolo pentru a va aduce cele mai proaspete nout!#i. Pute#i 
citi despre expozi#ie "i cele mai importante lans!ri ale parteneri-
lor no"tri în paginile editiei de octombrie!

Sisteme de vopsele auto de la R-M – noiembrie 2012 
De aproape 100 de ani, gama de produse R-M™ s-a adresat unei ni"e im-
portante din domeniul repara#iilor auto, creând un echilibru ideal între 
calitatea "i eficien#a costurilor.

 Sistemele de vopsele R-M™ v! sunt prezentate pe larg în cele 12 pagini 
ale edi#iei din noiembrie.



Pentru mai multe informa!ii nu ezita!i s# ne contacta!i!

Bra"ov 
Bucure"ti 
Arad 
Sibiu 
Constan!a 

facebook.com/romservice.ro

La mul!i ani 2013!
Dragi parteneri, 

Dorim s! v! mul#umim cu aceast! ocazie pen-
tru efortul depus, loialitatea "i cooperarea 
de care ne-am bucurat în anul 2012! Vrem s! 
credem c! a#i fost mul#umi#i de produsele "i 
serviciile noastre "i s! v! asigur!m c! vom 
facem tot posibilul s! v! r!spl!tim încrede-
rea acordat! "i pe viitor. În speran#a c! vom 
continua colaborarea "i anul ce ne st! înain-
te iar parteneriatul nostru va continua s! se 
dezvolte, v! ur!m toate cele bune în 2013!

V! dorim ca acest timp de S!rb!tori s! fie 
unul încununat cu fericire "i succes! 

An Nou Fericit!

Echipa Romservice


