
DESPRE

COMPANIE Rețeaua de distribuție națională și parteneriatele 
stabile și profitabile construite de-a lungul anilor cu 
furnizori importanți la nivel mondial garantează 
calitatea de jucător de top în domeniu. Compania își 
susține partenerii cu condiții comerciale convenabile, 
oferind în același timp consumatorilor finali soluțiile 
potrivite atât pentru întreținerea și buna funcționare a 
autoturismelor, cât și pentru optimizarea costurilor și 
creșterea eficienței în utilizarea mașinilor și utilajelor 
din diverse domenii: agricol, industrial, transport, 
construcții, minerit și alte activități conexe.

Pornind în anul 1991 cu o activitate locală de retail în 
domeniul pieselor auto, IMPAR a cunoscut o dezvoltare 
susținută, devenind astăzi unul din principalii furnizori 
de pe piața de profil. Cunoscând în detaliu nevoile 
consumatorilor autohtoni, compania urmărește în 
permanență tendințele globale din domeniu, identifică 
produsele și tehnologiile potrivite și facilitează cele 
mai bune condiții comerciale pentru ca acestea să 
ajungă la consumatorii finali.

Cu o experiență de peste 30 de ani în deservirea 
pieței de accesorii auto, anvelope și jante agro-

industriale, baterii, lubrifianți și aditivi, IMPAR se 
poziționeaza ca un partener puternic și de 

încredere pe întreg lanțul comercial - de la 
furnizori, la revânzători și consumatori finali. 

Soluțiile oferite eficientizeză mobilitatea auto-
vehiculelor și utilajelor, asigurând siguranță și 

confort, on-road și o�-road.
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ANVELOPE AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

JANTE ȘI ROȚI COMPLETE

BATERII ȘI LUBRIFIANȚI

ACCESORII AUTO

COSMETICE AUTO

SOLUȚII CAMPING

OFERTA
NOASTRĂ

Avem în portofoliu peste 11.000 tipuri de produse 
pentru toate tipurile de mașini și alte vehicule 
motorizate, de la zeci de mărci de notorietate. 

IMPAR este partener strategic în distribuția unora 
dintre aceste branduri, iar prin mărcile noastre proprii 
oferim produse adaptate nevoilor specifice pieței, la un 
raport optim calitate-preț.

SEDIU & DEPOZIT CENTRAL

 BIROU
DEPOZIT

Reprezentăm pe piață numeroși 
furnizori de renume

Distribuție națională pe diverse 
canale comerciale clasice și online

Furnizorii internaționali consideră IMPAR ca fiind 
partenerul ideal pentru a intra pe piața românească

Deservim anual peste 10.000 de parteneri 
comerciali și consumatori finali

› Magazine piese auto, utilaje sau camioane
› Dealeri și service-uri anvelope
› Magazine agricole și de bricolaj

REVÂNZĂTORI (B2B)

› Fermieri și companii din sectorul agroindustrial
› Flote auto și companii de logistică și transport
› Companii cu activități de construcții și minerit.

CONSUMATORI FINALI (B2C)

TIPURI DE CLIENȚI

WEBSHOP:

Platforma www.impar.ro are în primul rând scopul de 
a eficientiza relația comercială cu partenerii revânza-
tori (B2B). În același timp, webshopul facilitează și 
accesul consumatorilor finali (B2C) la produsele și 
soluțiile IMPAR, pentru eventualitatea în care acestea 
nu sunt accesibile prin intermediul partenerilor 
comerciali. Pagina este permanent actualizată la 
tendințele de digitalizare a comerțului electronic, 
permițând clienților, prin informațiile detaliate oferite, 
să aleagă soluțiile cele mai potrivite.

REȚELE COMERCIALE:

Această divizie răspunde nevoilor rețelelor comerciale 
autohtone și multinaționale (Metro, Selgros, Kaufland, 
Auchan, Carrefour, Cora, Dedeman, Brico Depot, 
Hornbach) precum și rețelelor de stații petroliere (Mol, 
OMV, Petrom, Rompetrol, Oscar Downstream, NIS 
Petrol etc.).

COMERȚ TRADIȚIONAL:

Pe acest segment ne adresăm magazinelor tradiționa-
le de piese auto, service-urilor auto, stațiilor petroliere, 
spălătoriilor auto, precum și altor magazine speciali-
zate din domenii conexe (agricol, bricolaj, construcții).

COMERȚ SERVICE ȘI 
CONSUMATORI FINALI ANVELOPE:

O echipă de responsabili de vânzari asigură aprovizio-
narea service-urilor de anvelope, precum și asistența 
tehnică în managementul flotelor de autocamioane 
sau de utilaje agricole și industriale. 

CANALE DE 

DISTRIBUȚIE
IMPAR satisface în mod eficient și rapid nevoile de pe 
piață de la sediul și depozitul central din Odorheiu 
Secuiesc, biroul comercial din București și punctul 
logistic din Constanța. 

Activitatea comercială este susținută prin flota auto 
proprie, prin sisteme moderne pentru gestionarea 
activității comerciale (ERP, CRM, WMS), și, nu în ultimul 
rând prin echipa comercială gata să răspundă oricărei 
solicitări cu soluția potrivită.

Nevoile clienților sunt deservite pe mai multe canale 
de distribuție:

Credem în parteneriatele de durată cu partenerii comerciali, și punem un mare accent pe relația cu aceștia. Dar în 
același timp ne dorim ca produsele și serviciile noastre să ajungă la toți consumatorii finali interesați, inclusiv la 
cei care, din diverse motive nu au acces la niciunul dintre magazinele partenere. De aceea le punem la dispoziție 
magazinul online www.impar.ro
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PROFITABILITATE
Lucrăm doar cu furnizori de încredere, alegem cele 
mai solicitate produse și negociem cele mai bune 
condiții pentru a asigura cel mai bun raport 
calitate/preț.

DIVERSITATE
Varietate largă de peste 11.000 de tipuri de produse 
disponibile în stoc, selecționate și actualizate 
permanent pentru a satisface nevoile schimbătoare de 
pe piață.

EXPERTIZĂ
O echipă devotată de specialiști, formată timp de 30 de 
ani, răspunde cu promptitudine solicitărilor clienților și 
partenerilor.

FLEXIBILITATE
Ne adaptăm permanent ofertele de produse și servicii 
după nevoile pieței și asigurăm condiții optime de 
livrare și garanție.

PLUS-VALOARE
Asigurăm pe toate canalele de distribuție infrastructu-
ră comercială și oferte atractive atât pentru parteneri 
cât și pentru consumatorii finali.

VALORILE
CARE NE DIFERENȚIAZĂ
La IMPAR punem preț pe parteneriatele profitabile de 
durată, de aceea am dezvoltat o serie de servicii care 
pun în valoare activitatea comercială a partenerilor, cu 
scopul de a le îmbunătăți performanța cu eforturi 
minime din partea lor. În același timp urmărim cu 
atenție tendințele pieței pentru a satisface cât mai bine 
nevoile consumatorilor finali.

webshop@impar.ro+40 266 206 780 www.impar.ro

“De peste trei decenii sprijinim zilnic mii de 
oameni activi și afaceri dinamice, prin produsele,

serviciile și expertiza profesională dezvoltată
de-a lungul timpului. Rezultatele muncii noastre

ne-au poziționat în topul pieței de profil, dar în tot
acest timp nu am uitat să ne adaptăm la tendințele

schimbătoare din domeniu, să investim, să ne dezvoltăm
și să consolidăm parteneriate puternice pe întreg lanțul

de achiziție-distribuție-comercializare. 
Succesul nostru se bazează pe succesul partenerilor noștri, 

iar noi vom continua să ne concentrăm pe asigurarea 
unei relații stabile, de tip win-win, cu fiecare dintre ei”.

Echipa IMPAR


