
Vanzare - Vanzator

• Vanzare este un proces  care are nevoie de pregatire, nu un eveniment
• Nu este un eveniment bazat pe noroc
• Vanzare presupune rezolvarea unei probleme a clientului tau in schimbul unei

sume de bani –pretul
• Pretul reprezinta suma de bani pe care clientul este dispus sa o plateasca pentru

rezolvarea problemei
• Prospecti nu cumpara serviciile tale , ci ce anume castiga ei de pe urma serviciilor

tale
• Nu este despre tine ci despre client tot timpul
• Este despre o relatie intre oameni-majoritatea vanzarilor in prezent se bazeaza pe o

relatie dintre doi oameni
• Este despre atitudinea vanzatorului
• Procesul de vanzare presupune invatare continua si adaptare la piata
• Atitudinea pozitiva nu strica dar nu este de ajuns

RPG SECURITY
De 19 ani generam incredere

Prezentare generala
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Istoric RPG Security

 In anul 1997 , se infiinteaza RPG Security , ca un brand 100 
% romanesc ce si-a pastrat de-a lungul celor aproape 2 
decenii ,aceeasi 3 actionari , aceeasi denumire a firmei si
aceeasi structura organizatorica.

 Stabilitatea si consecventa au definit aceasta firma de-a 
lungul evolutiei sale si continua sa o caracterizeze in prezent.

 RPG Security Center  este una dintre cele mai vechi companii
prestatoare de servicii de securitate din România. RPG si-a 
început activitatea în 1997.

 În ultimii 19 ani ne-am asumat încrederea pe care ne-au 
acordat-o cei peste 4.500 de clienti multumiti, concentrându-
ne atent, asupra nevoilor de securitate ale acestora. 

 Ne dezvoltăm constant, învățăm în fiecare zi sa fim mai buni, 
pentru a oferi cele mai bune servicii de pe piață..



Valori RPG 

 Inovație și Perseverență – TREBUIE să oferim soluții
personalizate. Pentru că nevoia unui client nu 
seamănă cu a altuia. Amenințările sunt diferite. Noi
știm că nu există ”soluții PLACEBO” în securitate.

 Pregătire permanentă – Suntem alerți! Suntem
pregătiți! Știm că dacă ne pregatim pentru ”N” 
scenarii, va trebui să facem față unui ”N+1”. Dar 
răspunsul nostru va fi cel mai bun, antrenându-ne.

 Cei mai buni oameni - William Ouchi.  spunea în a 
sa teorie ”Z” că dacă vom oferi clienților noștri cea
mai bună categorie de personal, aceștia vor fi
mulțumiți pentru ca la rîndul lor, clienții clienților noștri
vor întâlni cei mai buni oameni. Îl credem 100%!

De aproape 20 ani , RPG se bucura de stabilitate financiara , este un brand de incredere , 

este o firma ce nu a avut niciodata probleme penale , nu a fost implicata in procese de 

evaziune fiscala , spalare de bani sau alte problem legale



Rezultate

 1999 - Locul 9 – Topul National al IMM din Romania – Activitati de investigatie 

 2000 – Locul  5 Topul firmelor private Editia a IV -a         – sector 3 Bucuresti.

 2001 - Locul 7 Topul Firmelor private Editia a V –a         – sector 3 Bucuresti

 2002 – Locul 4 Topul Firmelor private Editia a VI -a         – sector 3 Bucuresti

 2003 – Locul 4 Topul Firmelor private Editia a VI-a         – Topul Municipiului Bucuresti

 2004 – Locul 1 Topul Firmelor private Editia a VII –a  – sector 3 Bucuresti

 2005 – Locul 7 Topul National – Intreprinderi mari     - Top National Firme Mari

 2006 – Locul 5 Topul Firmelor Bucuresti     - Top Firme Mari

 2007 – Locul 4 Topul Firmelor Sector 2 - Top Firme Mari

 2008 – Locul 2 Topul Firmelor Sector 2 - Top Firme Mari

 2009 – Locul 1 Topul Firmelor Sector 2 - Top Firme Mari

 2014 – Locul 3 Topul Firmelor Sector 2 - Top Firme Mari

 2015 - Locul 2 Topul National al Firmelor - Activitati de protectie si garda



Oameni

 Cel mai important ”activ” al companiei noastre este ”personalul” pe care îl punem la 
dispoziția clienților nostri. Știm că dincolo de faptul că ne reprezintă pe noi, de cele 
mai multe ori, agentii nostri îi reprezintă mai întâi pe clienții nostri. 

 SELECTIA este facută în acord cu cele mai înalte standarde

 PREGĂTIREA se face pe baza unor proceduri customizate

 TESTAREA se face în acord cu nevoile clienților nostri, înainte de intrarea în serviciu.

 Ne mandrim cu faptul ca sistemul nostru de recrutare , selectie si integrare , 
motiveaza personalul , astfel incat rata noastra de retentie al acestuia este mai mare 
de 3 ani.Stim ca nu multe companii se pot mandri cu acest lucru , cu atat mai putin in 
domeniul securitatii.



Date RPG

 Cifra de afaceri anuală 4,3 mil €

 550 angajati permanenti

 Peste 80 masini in flota

 Dispecerat Central

 128 linii active de comunicatie , Monitorizare

GPS, Data center, Receiver GPRS

 4.500 de clienți mulțumiți



Licente



Certificari



Portofoliu Clienti

PESTE 4.500 CLIENTI MULTUMITI



Referinte Clienti



Referinte Clienti



Produse si Servicii

 Paza specializata

 Monitorizare efractie

 Monitorizare video

 Intervetie mobila

 Securitate evenimente

 Transport valori

 Servicii tehnice de Securitate

 Escorta VIP



Paza Specializata

Clientii nostri au la dispozitie cei mai buni agenti de securitate de pe piata!

Am dat si dam dovada de exigenta, fermitate si excelenta. Ne pregatim
permanent si ne testam oamenii

Ne mandrim cu faptul ca sistemul nostru de recrutare, selectie si inductie, motiveaza
personalul, astfel incat rata noastra de rulaj a acestuia este mai mare de 3 ani

Testare si Pregatire: Personal de Securitate Onest

Selectie,Evaluare, Integrare, Motivare si Pregatire



Monitorizare interventie

128 linii active de comunicatie

Timp mediu de interventie : 1.48 minute

Peste 1.500 evenimente gestionate zilnic

Peste 4.500 abonati la serviciile de monitorizare-
interventie

Dispecerat central plus 4 sub-statii nationale



Monitorizare video

Dispecerii RPG 
supravegheaza 24/24 

imaginile video captate in 
Dispeceratul-Video RPG

In momentul sesizarii unui
eveniment sau a unui

comportament neadecvat
alerteaza echipajele de 

interventie RPG sau agentul
de paza din locatie

Echipajele RPG 
receptioneaza semnalul si in 

acelasi timp primesc pe
dispozitivele din masini
capturi de imagini din 

locatie



Patrulare si Interventie

 In zonele greu accesibile , 

patrulele se executa cu ajutorul

dronelor ce au camere video de 

inalta rezolutie .

 Aparut ca o modalitate de preventie

, sistemul de patrulare a evoluat si

este mult mai solicitat de catre clienti

din toate domeniile .



Sisteme tehnice de Securitate

Efractie CCTV
Control 
Acces

Detectie
Incendiu



Alte Servicii Securitate

Securitate
Evenimente

Agenti
Inarmati

Transport 
Valori Escorta VIP



Domenii de activitate

Rezidential
Magazine 

mici
Retail Industrial Birouri

Financiar 
Bancar

Depozite Logistic



Solutia RPG Security

Specializare

Oameni

Tehnologie
Eficienta 
costuri 

Expertiza
si audit de 
securitate



Specializare

 Pentru ca fiecare segment de activitate este diferit si

prin urmare si cerintele legate de securitate , mai intai

intelegem si interpretam nevoile de securitate ale 

clientului , iar apoi le transformam in solutii .

 Agentii RPG sunt informati in legatura cu domeniul de 

activitate al clientului si se concep proceduri specifice

pentru afacerea fiecaruia.

 Training specializat pe domeniu de activitate specific 



Tehnologie

 Datorita conceptului de intelligence in securitate conceput de RPG , prin solutiile

tehnologice , putem integra toate masurile de securitate solicitate de catre client , intr-un 

timp scurt , pentru a diminua cat mai mult riscul producerii unor evenimente.

 Exemple riscuri : incendiu ; atac armat ; efractie ; incident tehnic ; furt de marfuri ; 

documente de transport gresite – destinatii gresite ; furt de carburant; etc.

 Exemple solutii : patrule pedestre, solutii anti-incediu, verificare sigilii, in-car CCTV , 

inspectie zone de sortare, inspectie zona de tranzit, verificare documente transport , etc.



Eficienta Costuri

Asd

Tour Guard

Dispecerizare efractie

Sistem CCTV cu analiza

video

Dispecerizare video

Patrule mobile



Cum vom lucra– Echipa Proiect

Director general
Stefan Crizboi

Director Operational George 
Mihalovici

Director Vanzari & Marketing ; 
Key Account Flavian Crizboi

Sef Obiectiv
Emilian Petcu

Director Econimic
Gilda Coada

Echipaj patrula/Control

Director 
general

Director 
Securitate

Manager 
administrativ



RPG- Partener de incredere

 Stabilitate companie: organizare, 

actionari, brand

 Servicii complete de Securitate

 Angajati atent selectionati, pregatiti

si evaluati

 Respect fata de angajati ( motivare, 

salarizare, retentie)

 Solutii Individuale de Securitate

 Echipa de Profesionisti

 Experienta

 Consultanta



Vanzare - Vanzator

• Vanzare este un proces  care are nevoie de pregatire, nu un eveniment
• Nu este un eveniment bazat pe noroc
• Vanzare presupune rezolvarea unei probleme a clientului tau in schimbul unei

sume de bani –pretul
• Pretul reprezinta suma de bani pe care clientul este dispus sa o plateasca pentru

rezolvarea problemei

tale
• Nu este despre tine ci despre client tot timpul
• Este despre o relatie intre oameni-majoritatea vanzarilor in prezent se bazeaza pe o

relatie dintre doi oameni
•

• Procesul de vanzare presupune invatare continua si adaptare la piata
• Atitudinea pozitiva nu strica dar nu este de ajuns
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De 18 ani generam incredre


