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Despre...  

  

  

   Eurobac Romania s-a lansat pe piaṭa romȃneascǎ ȋn anul 1999, 

avȃnd  domeniul principal de activitate intermediere și comerṭ.  

 Ȋn anul 2003 Eurobac Romania semneazǎ un contract de 

distribuție cu producǎtorul polonez Porta KMI, urmȃnd ca în anii urmǎtori 

afacerea sǎ se dezvolte la nivel național, pȃnǎ în prezent reușind atingerea 

unei cifre de afaceri de peste 10 milioane de euro,ceea ce ne plaseazǎ pe 

locul întȃi ȋntre distribuitorii din Europa. 

  Sediul central este situat ȋn Oradea pe strada Horea numǎrul 59,  

urmat de punctele de lucru și parteneri ȋn toata țara, centre logistice ȋn 

Oradea, Timișoara  și București, totodatǎ dispune de un parc auto generos, 

onorȃnd astfel fiecare livrare necesarǎ.  

  



   

  

  Showroom-ul este de asemenea echipat cu multe modele noi și 

atractive de usi, discuṭiile fiind susṭinute cu personal calificat. Procedurile de 

vânzare sunt puternic susținute de un sistem ERP, care facilitează transferul 

online de date între punctele de vânzare, astfel încât evaluarea și analiza 

realizᾰrilor sᾰ se poatᾰ oglindi cât mai clar, într-un timp foarte scurt, pentru a 

ȋnlesni luarea celor mai bune decizii. 

 Compania a cunoscut o dezvoltare foarte rapidᾰ în afaceri, în special 

pe baza vânzării ușilor de interior, exterior și tehnice, prin adoptarea unor 

strategii de marketing diferite și politici diferenṭiate de preṭ. 

 Ofertele noastre au stat și stau la baza cererilor speciale formulate de 

către constructori locali/naṭionali majori și clienṭi importanṭi, inclusiv 

utilizatorii finali. Aceste parteneriate sunt foarte importante pentru noi, 

întreaga noastrᾰ afacere având satisfacția lor ca teren solid. 



Ȋn prezent... 
  Din dorinṭa de a ne extinde și datoritǎ succesului avut pe piaṭa 

româneascᾰ cu ușile Porta Doors, Eurobac Romania a hotǎrȃt ca din 

acest an, sub emblema firmei sᾰ iniṭieze o colaborare  cu  producǎtorul 

german MeisterWerke  de parchet masiv, sisteme de paneluri, podele 

laminate, linoleum și plutᾰ, cu care de altfe semneaza un contract de 

exclusivitate, alǎturi de  alte douǎ  brand-uri de succes: Esprit Home  și 

Velux. 

   Eurobac pleacᾰ de la câteva principii bine stabilite, considerând 

cᾰ este nevoie de parteneriate solide și  angajamentul deplin al 

personalului, fiind ȋn mᾰsurᾰ sᾰ dezvolte ideei productive. 

   Parteneriatele actuale au sedimentat relaṭiile noastre de afaceri, 

oferind stabilitate în timp, fiind conduse de respect, propagând interesul 

pentru viitoarele produse și oferte. 

  Echipa noastrǎ de conducere se bazeazᾰ pe oameni bine 

pregᾰtiṭi, cu experientᾰ importantᾰ ȋn marketing și dezvoltarea de 

strategii, alǎturi de echipa tehnicᾰ, persoane cu cunoștinte selecte în 

probleme tehnice. 

 



Produse... 

 Toate modele se caracterizeazᾰ  

printr-un nivel optim de calitate a  

producṭiei precum și prin siguranṭa de 

utilizare, obiectivul colectiv al Eurobac  

Romania fiind acela de a oferi satisfacṭia totalᾰ 

clienților sǎi. 

        Sunt însumate o gamᾰ diversǎ de modele 

 de uși, astfel și cel mai pretenṭios client  

pleacᾰ mulṭumit. Uși de interior, exterior,  

 tehnice și metalice la standarde poloneze 

ȋmbogǎṭesc acum casele romȃnilor  

datoritᾰ colaborᾰrii eficiente dintre  

Porta Doors și Eurobac Romȃnia. 

 



                            

       Este reprezentat prin douᾰ  

valori: ȋncredere și puterea  inovaṭiei. 

       Ȋnṭelegere clarᾰ a valorilor și a 

caracteristicilor  acestora  au condus 

firma pe culmile succesului. 

       Eurobac Romania  lanseazᾰ ȋn 

exclusivitate și pe piaṭa româneascǎ 

produsele celor de la Meister, avȃnd  la  

bazᾰ  aceleași valori și un plan de 

marketing strict și bine 

structurat. 



 

        Cu ajutorul produselor ”Esprit Home” 

Eurobac Romania  ȋncearcǎ sǎ aducǎ  

culoare, dinamism și eleganṭᾰ.  

      “Esprit  Home” …un nume care a luat 

 o mare amploare ȋn modǎ... un nume   

care s-a evidenṭiat prin calitate și 

design … un nume care ȋși face loc cu 

un pas sigur ȋn arta decoraṭiunilor 

interioare, oferind  prin colecṭiile sale 

designul optim pentru fiecare 

preferinṭᾰ și  interior. 

  

 



 Cu ajutorul celor de la Velux, Eurobac  

Romania propune soluții pentru orice tip de 

proiect, alegȃnd produsele care se potrivesc 

cel mai bine nevoilor și dorințelor   

dumneavoastrǎ.  

 VELUX este o companie globală 

ce s-a născut  în urma unei viziuni: lumină  

naturală, aer proaspăt şi calitatea vieţii. 

          Ventilare și vedere la ȋnǎlṭimea optimǎ. 

          Ferestre inteligente. 

          Consultanṭǎ  și inovaṭie. 

          Servicii  calitative. 



Va fi... 

  În timpul procesului de expansiune al companiei, suntem 

siguri cǎ vom acoperi toate zonele de dezvoltare importante ale ṭǎrii, 

oferind produse de calitate și extinzȃnd domeniul de interes prin 

parteneriate de afaceri noi, deschizând noi pieṭe cu ajutorul lor. 

  Planul de distribuṭie al companiei este unul competent 

realizat și supravegheat de cǎtre departamentul de vȃnzǎri și 

marketing. Compania dispune de un sistem de vȃnzǎri directe, dar și 

de o rețea de distribuitori în mai multe colṭuri ale tǎrii. Ȋn ceea ce 

privește distribuția fizicǎ, compania oferǎ posibilitatea de a depozita 

comanda pȃnǎ ȋn momentul solicitǎrii acesteia de cǎtre client. 

 Vom urma cu stricteṭe programul de dezvoltare, structurat de 

echipa noastrᾰ de marketing, special conceput pentru a ȋntǎrii trendul 

ascendent  din  rapoarte de vȃnzǎri, pe parcursul acestui an. 



Plan distribuție 



EUROBAC ROMȂNIA  

• 410080 ORADEA, HOREA 59 

• P: +40 259 415 811 

• F: +40 259 415 911 

 


