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Un nou showroom
și centru logistic în

Oradea

Am deschis noul nostru Showroom Eurobac, 
care are o acoperire interioară de peste  1.550 mp.
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Noul showroom este rezultatul a peste 20 de ani de experiență a
echipei noastre în domeniul de consultanță și vânzare a ușilor și
pardoselilor. În acești ani de muncă am învățat totul despre uși 
și pardoseli.

Am ales doar produse premium și am reușit să facem cele mai
accesibile prețuri din gama premium. Noi știm să alegem ce este
mai bun și să îți recomandăm doar ce ți se potrivește.
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Ce aduce noul showroom & depozit 
Eurobac?

Un depozit nou și un showroom pe 
placul clienților moderni, cărora le 
datorăm respect și le mulțumim 
pentru că ne sunt mereu alături. 

Astfel, alături de gama de 
servicii Eurobac respectiv: 
consiliere de specialitate, 
produse și accesorii premium, 
am adăugat un depozit 
modern și un showroom 
inovativ.

 Acest  lucru  ne  va  ajuta  să  le  oferim  
 clienților  noștri  un  pachet  complet de  
   servicii.
  
  Ce am încercat să facem prin acest  
  proiect a fost să punem accentul pe  
   detalii.

     Astfel, clientul poate să vină și 
           să vadă varietatea produselor,
     a podelelor și a decorurilor
       pe care le oferim.

     

Acesta se întinde pe o suprafață de 1.550 mp.



Eurobac România este importator şi distribuitor exclusiv în 
România al produselor Meister și D.R.E, alături de cel mai vechi 
partener Porta Doors și de cel mai nou partener Arbiton, oferind 
la nivel naţional şi international, produse de calitate superioară: 
uşi, parchet laminat, parchet triplustratificat, paneluri și accesorii.

Compania noastră a cunoscut o dezvoltare foarte rapidă în 
activitatea de reamenajare a interiorului, special bazată pe 
vânzarea de uși de interio rexterior și uși tehnice, care în anii 
următori s a dezvoltat la nivel național,reușind până acum să 
obțină o cifră de afaceri de peste 2 milioane de euro.

Despre noi...

Din dorința de a ne extinde și datorită succesului de pe piața
românească cu produsele Porta Doors, am decis în 2011 sub sigla
companiei să inițiem o colaborare cu producătorul german Meister 
Werke de parchet, sisteme de panouri, pardoseli laminate, prin 
semnarea unui contract de exclusivitate.

Eurobac România işi continuă consecvent politica de expansiune
valorificând şansele apărute pe piaţa uşilor din România.
La începutul anului 2016 o nouă colaborare prinde contur alături 
de producătorul polonez de uşi DRE Sp.zo.o. Astfel prin semnarea
contractului de exclusivitate am adăugat colecţiilor de uşi şi 
finisajelor deja existente şi mai multe variante care să corespundă 
şi celor mai exigente gusturi.

Pentru a le oferi clienților noștri o gamă cât mai largă de produse, 
la finele anului 2021 am completat oferta noastră cu o nouă 
marcă Arbiton care aparține concernului Decora SA. Arbiton este 
o marcă inovatoare de pardoseli și de accesorii pentru pardoseli.

Ofertele noastre au stat și stau la baza cererilor speciale formulate
de către constructori locali/naționali majori și clienți importanți,
inclusiv clienții finali.
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Parteneriatele actuale au sedimentat relațiile noastre de afaceri, 
oferind stabilitate în timp, fiind conduse de respect, propagând 
interesul pentru viitoarele produse și oferte.

Sediul central și showroom-ul sunt situate în Oradea pe str. 
Ogorului nr. 49R, urmate de puncte de vânzare, parteneri în 
toată țara: Timișoara, Cluj, Bacău, Arad, Baia Mare, Constanța 
și București, showroom-ul nostru fiind dotat cu cele mai noi și 
atractive modele de uși parchet și accesorii, fiind deservite de 
personal calificat.

Individualitatea companiei noastre constă în serviciile de tipul 
“all in one”, ceea ce presupune:

Consultanța în identificarea nevoilor și alegerea soluției
Proiect - calcul static
Aplicarea sistemelor propuse
Partener sigur, orientat spre calitate
Strategie clară a vânzărilor

Experiența de peste 20 ani în domeniul ușilor de interior și a 
pardoselilor ne dă posibilitatea de a oferi o multitudine de soluții 
și garanții pe măsură. 
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Pornim de la câteva principii bine stabilite, considerând că este
nevoie de parteneriate solide și angajamentul deplin al 
personalului, acesta fiind în măsură să dezvolte idei productive.

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 realizărilor să se poată 
oglindi cât mai clar, într-un timp foarte scurt, pentru a înlesni 
luarea celor mai bune decizii.

Echipa noastră se bazează pe oameni bine pregătiţi, cu experiență
importantă în marketing și dezvoltarea de strategii, alături de 
echipa de vânzări și cea tehnică, având cunoștințe selecte în 
probleme tehnice.

Din dorinţa de a oferi soluții pentru toate tipurile de spații, fie 
ele locuințe, spații comerciale sau alte tipuri de construcții, 
Meister pune la dispoziția clienților parchet laminat, parchet 
triplustratificat, gama de pardoseli Lindura de
asemenea și sisteme de paneluri pentru placarea 
pereților într-un design inovator.

Calitatea produselor Meister Werke este garantată 
de o tehnologie acoperită de peste 200 
patente, pentru rezistența parchetului,
rezistența sistemului de îmbinare, pentru
design și decoruri, silențiozitate şi 
finisarea suprafețelor.

Eurobac România lansează în 
exclusivitate și pe piața româneascǎ 
produsele celor de la Meister,
avȃnd la bază aceleași valori și 
un plan de marketing strict și 
bine structurat.

PARCHET ȘI UȘI DE CALITATE SUPERIOARĂPARCHET ȘI UȘI DE CALITATE SUPERIOARĂ



100% MEISTER

Un stoc care cuprinde 
peste 5.000 de produse 
pentru:

| Pardosea
| Pereți
| Tavan
| Plinte
| Sisteme de iluminat
| Accesorii

Parchet laminat
| 10 colecții
196 de modele diferite

| Stil clasic, plăci înguste, plăci lungi,
îmbinare V-conic.
| Rezistența antiabrazivă datorită suprafeței 
durabile.
| Practic nu rămân zgârieturi în urma 
mobilierului greu.
| Ideal dacă sunteți alergic la praf.
| Adecvat pentru încălzirea 
în pardoselă.
| Rezistent împotriva 
petelor.
| Nu se decolorează.
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Parchet triplustratificat
9 colecții cu 116 decoruri 

ǀ Decoruri diferite.
ǀ În primul rând durabilitate.
ǀ Nu este folosit lemn tropical.
ǀ Certificări FSC | Blue Angel.
ǀ Designs / lemn afumat / 
termo tratare.
ǀ Diferite finisaje pentru
 suprafața:
 Uleiat UV Lacuit UV. 
 Uleiat natural.
ǀ Metodă de montare 
rapidă, simplă și 
eficientă:
 Masterclic 
 Plus
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Parchetul 
LINDURA
O podea rezistentă din 
lemn

| TEHNOLOGIA CU 
PULBERE DE LEMN.
| Durabil – datorită fuziunii 
dintre materialele high-tech 
și lemn.
| Ușor de curățat.
| Spațios – format 
impresionant al plăcii.
| Stabil – rezistența extrem 
de bună a stratului de 
mijloc din MDF.
| Ecologic- utilizarea 
responsabilă a materiilor 
prime.
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Parchet Design

Alternativa sănătoasă a 
vinilului

| Senzație de căldură.
| Fără zgomote în încăpere.
| Fără plastifianți – 100% 
fără PVC.
| Format lung al plăcii.
| Se potrivesc ușor sub uși.
| Fără miros.
| Suprafețe vibrante - 6 
colecţii care cuprind 132 
suprafeţe/culori în trend.

Paneluri/Sisteme 
de paneluri
| 10 colecții care cuprind în 
totalitate 106 produse și 
diferite modele și lungimi de 
la 880 la 4100 mm
| Diferite dimensiuni - 
paneluri confecţionate la 
dimensiunea încăperii.
| Accesorii şi elemente
de design.
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Produsele pe care le comercializăm, sunt simbolul calității şi al 
stilului.
Preocupați de a oferi clienţilor noştri posibilitatea de a alege, 
pe lângă gamele de produse deja comercializate am adăugat 
în portofoliul nostru o mai mare varietate de uşi de interior ale 
producătorului polonez de uşi D.R.E. 
Uşi de interior cu finisaj sintetic şi furnir natural, uşi de interior 
din sticlă, uşi de interior rezistente la foc, uşi intrare apartament, 
uşi cu toc ascuns, tocuri, sisteme glisare şi accesorii.
Diversitatea colecţiilor, aspectul calităţii, 
funcționalitatea, durabilitatea şi designul sunt 
principalele motive pentru care suntem 
pregătiţi să vă oferim colecţiile de uşi D.R.E.

Putem spune acum, că avem cea mai
completă gamă de uşi!
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bigio cubanit gabbiano magnolia moro

Colours:

Uși de interior 
lăcuite High-gloss
1. ILIS
2. NELLA
3. SILIA
4. VETRO D2

Caracteristici:
- Rama ușii este executată 
din MDF de înaltă calitate.
- Structură celulară (opțional 
PAL perforat).
- Foaia de ușă acoperită în
întregime cu laminat 
superlucios.



Uși de interior cu 
finisaj sintetic
(simple, texturate, 3D and CPL)

Aceste colecții de uși de interior
înglobează cele mai inovatoare
tendințe pentru produse ce 
combină utilitatea și modernismul.

Modelele atractive ale ușilor au
la bază o structură rezistentă, 
de tip panou, formată din 
traverse orizontale și 
verticale executate din lemn 
de cea mai înaltă calitate.
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Uși de interior cu
finisaj wood și 
synchro

Uşile înnobilate cu decorurile 
synchro și wood imită texturi cu 
un nivel de realism înșelător de 
impresionant.

Colecțiile de uși cu aceste 
finisaje au o textură de suprafață 
impresionantă, cu pori foarte 
adânci, ceea ce oferă o senzație
naturală la atingere.

Caracterul de bun gust al finisajului
synchro este sporit de porii 
sincronizați cu o gamă largă de 
imitații de lemn în diverse nuanțe 
de culoare având un aspect unic
cu o structură şi o textură aparte.
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Ușile cu toc ascuns Sara Eco reprezintă o soluţie 
inovativă ce permite realizarea uşilor "invizibile", 
acestea putând fi vopsite în culoarea peretelui.

Design-ul ușii Sara Eco include:
- un cadru tubular din aluminiu, invizibil 
după instalare.
- foile de uşă pot veni grunduite (pregătite 
pentru vopsit sau tapet) sau pot fi 
finisate cu unul dintre decorurile DRE:
simplu sau 3D.

SARA ECO - uși de interior cu toc ascuns Uși de interior 
vopsite
Vă oferim uși de interior într-o
variată gamă de finisaje şi 
modele.

Uşile sunt produse la cele mai
înalte standarde de calitate.

1. EVEN 
2. LEXA
3. DUO
4. IVI
5. UNI
6. BINITO
7. NESTOR
8. BERGE
9. FARGO
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Uși rezistente la foc
EI30‘ și EI60’ - 
uși de interior

Calitatea înaltă a materialelor și 
designul atractiv și modern, sunt 
atuurile principale ale colecțiilor 
de uși Porta Doors.

Stilul clasic și elegant al acestor 
uși adaugă rafinament atăt 
interioarelor amenajate într-un stil 
tradițional cât și spațiilor moderne.
Sunt însumate o gamă diversă de 
modele de uși, care corespund 
celor mai înalte cerințe.

Uși de interior, exterior, tehnice și 
metalice la standarde europene 
îmbogăţesc acum casele românilor 
datorită colaborării eficiente dintre
Porta Doors și Eurobac România.

Ușile rezistente la foc se pretează 
atât zonelor rezidențiale cât 
și zonelor comerciale având 
următoarele accesorii:

- foaia de ușă 44mm (RF30min) 
sau 55mm (RF60min).
- finisaj folie decor (normală sau 
texturată) sau CPL.
- sticla rezistentă la foc.
 prag retractabil.
- 4 balamale.
- izolare fonică 32db.

 1. OLIMP
 2. ATHOS
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Uși de interior cu 
finisaj sintetic

Furnirul natural emană 
frumusețe şi eleganță prin 
intermediul culorilor naturale 
combinate cu un design 
modern, ce conferă o identiate
proprie fiecărei locuințe.

• Natura CLASSIC
• Natura LINE
• Natura VECTOR
• Natura LOFT
• Natura GRANDE
• Natura CONCEPT
• MADRID,CORDOBA, TOLEDO
• SEVILLA
• Nova NATURA
• Natura FAVORITE
• Villadora RETRO
• Villadora MODERN

Aceste colecții de uși de 
interior înglobează cele mai 
inovatoare tendințe pentru 
produse ce combină utilitatea 
și modernismul.

Modelele atractive ale ușilor au 
la bază o structură rezistentă, 
de tip panou, formată din 
traverse orizontale și verticale  
executate din lemn de cea mai 
înaltă calitate.
Variata gamă de decoruri 
calde permite amenajarea 
unor interioare primitoare şi 
plăcute.

Caracteristicile de bază ale 
acestor colecţii sunt structura 
durabilă şi finisajul de înaltă 
calitate la un preţ accesibil.

Uși de interior cu 
furnir natural
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Oferta de uși glisante Porta și 
glisante Porta Systems permite o
adaptare perfectă a ușilor la 
interioarele care necesită soluții 
specifice.

• Sistem glisare pe perete
PORTA, ALU
BLACK, SLIDE
METAL

• Sistem glisare încastrat
COMPACT

• Uși pliabile
Porta ALPHA, BETA

Sisteme de glisare, canaturi 
pliabile și canaturi glisante

Uși de interior 
pentru intrare în 
apartament
Colecția de uși de intrare Porta 
Doors este oferta de uși solide 
care protejează apartamentele 
noastre și alte încăperi care 
necesită protecție și securitate 
deosebită. Oferta a fost 
completată cu o nouă linie - Porta
EXTREME – uși care combină 
caracteristici de izolare fonică, 
rezistență la foc, etanșeitate la 
fum și antiefracție.

• Uși intrare apartament:
ENTRO, ENTRO TOP, AGAT, 
OPAL, QUARTZ, GRANIT RC3, 
EXTREME RC 3

• Uși exterior:
Steel Safe, Energy Proiect
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Uși tehnice metalice
Acoperiri premium de înaltă calitate, diferite tipuri de finisare, 
vopsea pe bază de poliester Premium, oțel inoxidabil, placă din 
oțel laminată, oțel galvanizat sunt doar câteva dintre atuu-rile 
acestor colecții.

- Gama largă de culori de înaltă calitate.
- Durabilitatea protecției anticorozive.
- Suprafața: mată, lucioasă, structură.
- 18 ani de experiență în fabricarea produselor din oțel.
- Posibilitate de realizare în conformitate cu un 
proiect de arhitectură.
- Utilizare în clădiri publice, clădiri rezidențiale, 
școli, centre comerciale, hale industriale.
- Uși universale pentru încăperile utilitare.

• Metal BASIC, Metal BASIC PLUS
• Metal SOLID
• Metal EI 30
• Metal EI 60, 40 dB

Arbiton este o marcă europeană care aparține concernului Decora 
SA, listat la Bursa de Valori din Varșovia. Decora dispune de 3 fabrici 
de producție și de un laborator propriu de cercetare și dezvoltare. 
Ideea brandului este de a împărtăși cu clienții cunoștințele de 
specialitate în materie de pardoseli. 

Arbiton este liderul european în producția de plăci de bază pentru 
pardoseli, fiind singura companie din lume, care produce plasturi 
în trei tehnologii diferite, inclusiv plasturi poliuretanic-minerali.
Primele pardoseli HD Mineral Core sau substraturile 3in1 sunt doar 
câteva din inovațiile Arbiton.

Deoarece clienții noștri au nevoi diferite și, pentru a le 
răspunde, trebuie să acționăm în mai multe direcții.
Ținând cont de acest lucru, ne dezvoltăm continuu 
oferta astfel considerăm că adăugarea mărcii 
Arbiton portofoliului nostru de produse ne 
oferă posibilitatea de a furniza toate 
elementele necesare pentru 
instalarea în general înțeleasă 
a podelei.

PARCHET ȘI UȘI DE CALITATE SUPERIOARĂPARCHET ȘI UȘI DE CALITATE SUPERIOARĂ



24  — 

Inovație, calitate și
profesionalism - ARBITON

100% soluții testate - portofoliu
care cuprinde peste 1.350 de
produse pentru:

• Pardosea

• Plinte

• Profiluri

• Substraturi

14  — 

ANTISCRATCH - 
TITANIUM NANO 
LAYER

30%
MORE
RESISTANT SURFACE*
* test method according to EN1518
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La baza acestui produs se află un 
conținut mineral (HD MINERAL 
CORE) care este un amestec de 
minerale naturale cu polimeri 
moderni.

| 6 colecții
39 de modele diferite

• AMARON HERRINGBONE
• AMARON SUPERIORE
• AMARON WOOD DESIGN
• LIBERAL
• AROQ WOOD DESIGN
• AROQ STONE DESIGN

Pardoseli de vinil - 
frumoase,practice, cu 
conținut mineral



PATENDORF OAK
CA 170   
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FRUMOASE

PRACTICE

REAL WOOD STRUCTURĂ
Design unic și realist din lemn

PLĂCUT LA ATINGERE
Pardoseală moale, delicată - 
cea mai bună reprezentare a 
unui lemn adevărat.

PLACĂ FORMAT MARE 
Cea mai lată scândură 
disponibilă pe piață - 229 mm 
- podea frumoasă și cu cel mai 
natural aspect.

REZISTENȚĂ LA APĂ 
Nu trebuie să te sperii de apă. 
Podelele noastre sunt 100% 
impermeabile.
Curățarea frecventă sau băuturile 
vărsate nu mai sunt periculoase 
pentru podeaua
dumneavoastră. Fără griji, puteți 
conecta podeaua bucătăriei cu 
restul spațiului de locuit.

DURABILI TATE + SISTEM
BLOCARE MAI PUTERNIC 
HD Mineral Core® înseamnă în 
primul rând un sistem de blocare 
extrem de puternic, care oferă 
întregului sistem de pardoseală 
o durabilitate maximă. În 
ciuda grosimii mici a scândurii, 
încuietorile noastre sunt de 2 ori 
mai puternice decât încuietorile 
LVT medii disponibile pe piață.

ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
Rezistența termică foarte scăzută 
a pardoselilor noastre înseamnă o 
utilizare mai eficientă a sistemului 
de încălzire prin pardoseală. 
Datorită HD Mineral Core®, este 
nevoie de mai puțin combustibil 
pentru încălzirea prin pardoseală 
și cu peste 60% mai puțin carbon 
este eliberat în atmosferă dintr-o 
gospodărie din Europa, în fiecare 
an.

STABILITATE DIMENSIONALĂ
HD Mineral Core® înseamnă, de
asemenea, stabilitate  imensională
ridicată a podelei chiar și în  
încăperile foarte însorite. Oferim 
o stabilitate dimensională de 
cel puțin 2 ori mai mare a 
pardoselilor noastre în comparație 
cu LVT tradițional.

STABILITATE DIMENSIONALĂ
(EN ISO 23999) până la 0,05%

SILENȚIOASĂ
Pardoseală de vinil placută și
silențioasă pentru trafic 
domestic care aduce confort și 
linște în viața de zi cu zi.



COLOR MATCHED AND MONOCOLOR 
SKIRTING BOARDS - TORE

TORE is our new SOLID CORE skirtings created in a brand 
new technology giving it a 100% water resistance as well 
as a higher abrasion resistance. Due to the highly advanced 
technology of digital printing, we gained an unprecedented 
fidelity to raw materials at the surface of the skirtings, which 
now look like actual wood, stone or concrete. It allowed us for 
an ideal matching of the design of the skirtings. With the 
multistep process of the production TORE gains an ideally 
matte surface. 

As a result, skirtings obtain a deep thread design enriching 
each interior and underlining its beauty. 
In addition to it, our product is environmentally friendly. 
The printing technology is based on using the VOC Free 
and solvent-free paints to guarantee neutrality for 
the environment. For colors match see page 74.
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SKIRTING BOARDS 

PRO 20
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PRO 20

72  — 

PARCHET ȘI UȘI DE CALITATE SUPERIOARĂPARCHET ȘI UȘI DE CALITATE SUPERIOARĂ

Profiluri ARBITON - soluții doveditePlinte ARBITON - detaliile contează

• Profiluri pentru același nivel

• Profiluri pentru niveluri diferite

• Profiluri de capăt

• Profiluri pentru scară

• Profiluri universale

• Plinte în culoarea lemnului

• Plinte albe

Ne confruntăm foarte des cu problema 
îmbinărilor ciudate, a denivelărilor, a rosturilor 

de dilatare sau a scărilor.
IMPERMEABILE
Curățați pardoseala 
fără niciun risc - plintă 
rezistentă la apă!

POTRIVIRE PERFECTĂ
Culori perfecte care se potrivesc 
datorită designului special, 
pregătit de A.Design Studio

SUPRAFAȚA MATĂ PROFUNDĂ
Mulțumită procesului de producție 
complet nou în multe etape, obținem o 
suprafață mată profundă.
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MULTIPROTEC 
ECO 

SECURA MAX 
AQUASTOP SMART  

OPTIMA 
THERMO AQUASTOP 

SECURA LIGHT 
AQUASTOP FLEX 

SECURA 
LIGHT FLEX 

SECURA THERMO 
AQUASTOP SMART 

Substraturi ARBITON -  protecție 
pentru podea

Substraturi ARBITON -  în stoc Eurobac

• SUBSTRAT PENTRU PARCHET LAMINAT

• SUBSTRAT PENTRU PARCHET VINIL CLICK 

• SUBSTRAT PENTRU PARDOSEALĂ DIN LEMN

• SECURA MAX AQUASTOP SMART  

• MULTIPROTEC ECO 

• OPTIMA THERMO AQUASTOP

• SECURA LIGHT AQUASTOP FLEX

• SECURA LIGHT FLEX

• SECURA THERMO AQUASTOP SMART 



Plan de dezvoltare

În timpul procesului de expansiune al companiei, suntem siguri 
că vom acoperi toate zonele de dezvoltare importante ale ţării, 
oferind produse de calitate, extinzând domeniul de interes prin 
parteneriate de afaceri noi, deschizând noi pieţe cu ajutorul lor.
Planul de distribuţie al companiei este unul competent  
ealizat și supravegheat de către departamentul de vânzări și 
marketing. Dispunem de un sistem de vânzări directe, dar și 
de o rețea de distribuitori în mai multe colţuri ale tării. În ceea 
ce privește distribuția fizică, compania oferă posibilitatea de 
a depozita comanda până în momentul solicitării acesteia de 
către client.
Vom urma cu stricteţe programul de dezvoltare, structurat de
echipa noastră de marketing, special conceput pentru a întării 
trendul ascendent din rapoarte de vânzări, pe parcursul acestui 
an.
Așteptăm cu nerăbdare să ne extindem activitatea împreună cu
partenerii care cred în: fiabilitate - încredere – responsabilitate.

I. Target Market
Categoriile de produse pe care le comercializăm, se adresează 
atât marilor companii de construcții cât și întreprinderilor mici și 
clienților finali.

II. Competiția
Concurența acoperă aproximativ 40% din piața locală, restul 
fiind acoperit de către EUROBAC ROMÂNIA, prin propria rețea de 
distribuție. Cererea de produse și servicii este în continuă creștere, 
astfel și trendul vânzărilor este unul ascendent.

III. Produse și servicii
Activitatea principală a companiei noastre este comercializarea 
ușilor de interior, exterior, tehnice și accesorii asigurate de către 
furnizorii noștri: D.R.E Sp.z.o.o. și Porta Polonia. Comercializăm, 
de asemenea, parchet și sisteme de paneluri de înaltă calitate, 
produse de compania germană MEISTER Werke.
Suntem concentrați pe aceste două produse, reușind să devenim 
cel mai mare distribuitor de uși din România și exclusivitatea în 
vânzarea produselor Meister și D.R.E.
În Oradea și județul Bihor, lucrăm cu 5 dealeri diferiți și 21 de 
dealeri din județe diferite. Cota noastră de piață crește continuu 
îmbunătățindu-ne permanent poziția noastră pe piață. Pentru 
dezvoltarea viitoare, Eurobac propune o strategie de cheltuieli, 
bazată pe parteneriate cu dealeri din majoritatea regiunilor 
dezvoltate ale țării, parteneriate deja înființate în 2004.
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Puncte de vânzare:
ORADEA
TIMIȘOARA
CLUJ
BACAU
ARAD
BAIA MARE
BUCUREȘTI
CONSTANȚA

IV. Marketing
Un aspect important în activitatea noastră este planificarea 
promoțională. Investim resurse importante atât de bani cât și de timp 
în publicitate și promovarea acestor produse. Materialele publicitare 
reprezintă munca investită în această direcție.
Eurobac România are ca focus principal o întelegere cât mai bună a 
consumatorului, atât în trecut, cât și acum.
Scopul nostru este acela de a obține un impact maxim pe piață, 
folosind un sistem modern de instrumente de comunicare și canale 
de publicitate, furnizate mai jos:
Mediul online (Website, rețele sociale: Facebook, LinkedIn, Video: 
Youtube)
Imagini: Pinterest, publicitate on-line: google adwards, analytics)
TV/Radio
Regional Media
Transportul public local
Târguri și expoziții

V. Locație:
Showroom-ul și centrul logistic EUROBAC este situat în Oradea, 
județul
Bihor, pe strada Ogorului 49R.

De asemenea, un teren de 10 000 de metri pătrați situat într-o 
zonă foarte circulată, va fi destinat unui nou centru logistic, în care 
intenționăm să implementăm proceduri eficiente de planificare și 
control pentru transportul și depozitarea eficientă a mărfurilor, cu 
serviciile și informațiile conexe incluse.

Parc auto
- 3 camioane destinate departamentului logistic
- 3 autoutilitare destinate departamentului tehnic
- 10 automobile destinate departamentului comercial și depozitelor

VI. Strategia de dezvoltare în viitor
În Oradea și județul Bihor, Eurobac lucrează cu 5 dealeri diferiți 
și 21 de dealeri în diferite județe. Cota noastră de piață crește 
continuu. Ne îmbunătățim permanent poziția de pole pe piață. Pentru 
dezvoltarea viitoare, Eurobac propune o strategie de cheltuire, bazată 
pe parteneriate cu dealerii din majoritatea regiunilor dezvoltate 
ale țării, parteneriate deja stabilite în 2004. Creșterea va fi forța 
motrice a succesului nostru viitor. Majoritatea acestor companii, cu 
care Eurobac cooperează, sunt în construcții, afaceri de materiale și 
companii de design interior.
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Plan de distribuție
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