
Noi vă arătăm  
ce este înăuntru.

Soluţii display 
de la Rondo.



Prima impresie contează.

Display-ul face diferența.

Simplu, multifuncţional, genial.

Momentul adevărului pentru fiecare produs vine la 

punctul de vânzare – clientul întinde mâna după el sau 

îl lasă acolo. Display-ul atractiv facilitează o plasare 

specială  şi dublează astfel şansa de succes. Display-

urile atrag atenţia, crează atmosferă şi prezintă cea 

mai bună latură a produsului dumneavoastră. Astfel 

competitorii sunt repede uitaţi.

Din puţine mişcări, display-urile de la Rondo pot fi 

transformate dintr-un ambalaj de transport protector şi 

totuşi cu volum redus, în nişte puncte de atracţie 

impresionante în magazine. Din patru mişcări, cutia de 

carton compactă de transportat se transformă într-un 

display atractiv, cu cutie depozitabilă şi header.

Marketingul, reclama şi ambalajul produsului fac totul 

pentru a atrage atenția şi recunoaşterea. Impulsul de a 

lua produsul în mâini vine când eşti în fața raftului. Un 

display performant atrage atenţia clienţilor. Creaţi-vă 

un spațiu pentru produsul dumneavoastră care să 

atragă privirile şi să impresioneze, un spațiu în care să 

puteți adăuga slogane noi, în care să promovați acțiuni 

sau în care să vă faceți reclamă. 

Soluţiile display de la Rondo sunt personalizate. 

Specialiştii noştri în ambalaje elaborează soluţii indivi-

duale care să acopere cu exactitate cerinţele 

dumneavoastră de distribuţie şi de prezentare – de la 

o simplă cutie până la sistemul exclusiv „shop-in-

shop”.



Putere de inovaţie 
excepţională. 
Inovaţiile sunt baza succesului în grupul Rondo. În par-

teneriat cu clienții noştri dezvoltăm în permanență noi 

produse, multe dintre ele fiind premiate la nivel național 

şi internațional. Cu ce vă putem fi de folos?
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Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6820 Frastanz, Rotfarbweg 5
Telefon +43 (0)5522/518 41-0
Telefax +43 (0)5522/518 41-501
frastanz@rondo-ganahl.com

Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-8181 St. Ruprecht/Raab, Rondostr. 241
Telefon +43 (0)3178/51 00-0
Telefax +43 (0)3178/51 00-630
st.ruprecht@rondo-ganahl.com

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
H-1239 Budapest, Ócsai út 5.
Levélcím: H-1734 Bp., Pf. 42.
Telefon (+36-1) 289-2300
Telefax (+36-1) 289-2399
budapest@rondo-ganahl.com

SC Rondocarton SRL
RO-407042 Sânnicoara/Apahida, jud. Cluj
Str. Aviatorilor, Nr. 2A
Telefon +40 (0)264/41 60 06
Telefax +40 (0)264/41 60 07
cluj@rondo-ganahl.com

SC Rondocarton SRL
RO-130089 Târgoviste/jud. Dâmboviţa
Str. Laminorului, Nr. 40
Telefon +40 (0)245/20 75 30
Telefax +40 (0)245/20 75 31
targoviste@rondo-ganahl.com

MKB Oluklu Mukavva Kutu ve
Ambalaj San. Tic.A.Ş
Istanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB D-13
Tepeören Köyü Tuzla/Istanbul
Telefon +90 216 593 18 93 (PBX)
Telefax +90 216 593 18 98
istanbul@rondo-ganahl.com

Ambalaje din carton ondulat Walz (D)
D-88515 Langenenslingen/Ittenhausen
Bruttelweg 1
Telefon +49 (0)7376/96 25-0
Telefax +49 (0)7376/16 81
info@walz-verpackungen.de

www.rondo-ganahl.com
Semnul pentru 

gospodărirea responsabilă 
a pădurilor 


