
 

 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов 
Датум и 
време 

Опис активности Линк 

01. КТВ Објектив Gomex у Бачкој Паланци 02.02.2012. 
Компанија „ Gomex „ у сарадњи са компанијом „ Нелт „ опремила је 

чекаонице дечијег одељења Дома здравља „ Јанош Хаџи „ у Бачкој Тополи 
. 

02. Радио Зрењанин 
Директор поднео 

извештај о стању огрева 
(Јовановић доо) 

06.02.2012 
10 ч 50 мин. 

Директор „Огрев“-а Иван Радин дао изјаву у вези набавке огрева 

03. 
Радио Зрењанин 
Привредни 
магазин 

Стање у грађевинској 
индустрији 

06.02.2012. 
Гост Привредног магазина био Милоје  Тодоровић 

Теме разговора : Стање у грађевинској индустрији, Компликоване 
процедуре за издавање грађевинских дозвола  

04. 
Радио Зрењанин 
 

Стање на терену – 
снабдевеност 

продавница основним 
животним намирницама 

06.02.2012. Изјаву на ову тему су дали Горан Ковачевић и представник „ББ компани“ 

05. Дневник 
Месечно услуже милион 

потрошача 
07.02.2012.  

„ББ Трејд” - Годишња 
конференцији за новинаре   

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/mesecno-
usluze-milion-potrosaca 

06. Лист Зрењанин 
Сарадња „Мркшићевих 

салаша“ и НСЗ за живот 

и за развој села 

09.02.2012. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=23858:saradnja-mrkievih-salaa-i-slube-za-zapoljavanje-za-ivot-i-za-razvoj-
sela&catid=9:privreda&Itemid=9 

07. КТВ Зрењанин 
" Мркшићеви салаши -
Петком после посла" 

10.02.2012. 
http://www.youtube.com/watch?v=IpvIGZqy2Ps 
"Петком после посла" сада већ традиционална манифестација у 
зрењанинској Пивници замишљена је тако да после напорне пословне 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ 2012. ГОДИНЕ: 

Почетком фебруара месеца је више чланова „ЗРЕПОК“-а  дало изјаву на тему Стање на терену и снабдевеност продавница основним 
животним намирницама у изузетно лошим условима рада због ниских температура и проходности путева.  

„Мркшићеви салаши“ и скуп „Петком после посла" који су они организовали је више пута рекламиран на локалним медијима као и 
пројекција филма "Шешир професора Косте Вујића" у биоскопу „Синема“. 

Гомекс се издвојио са акцијама које заједно реализује са брендом „Тide” док је Персу у фебруару месецу одржао Годишњу конференцију за 
новинаре који је пропраћен како локалним тако и националним медијима.    

 

 

 

 

Преглед медијских објава за месец Фебруар 2012 
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недеље гости дођу и опусте се у прелепом амбијенту. Сваки пут 
манифестација има другог домаћина. Овога пута домаћин манифестације 
био је Војислав Мркшић, односно земљорадничка задруга "Мркшићеви 
салаши". 

08. КТВ Зрењанин 
Драган Видаковић – 

„Импел“ 
10.02.2012. 

Зрењанинско предузеће "Импел" без обзира на ванредну ситуацију и на 
проблеме које она проузрокује, излази у сусрет свим својим потрошачима и 
корисницима. 

09. 
Сајт - 
ilovezrenjanin 

" Мркшићеви салаши -
Петком после посла" 

10.02.2012. http://www.ilovezrenjanin.com/2012/02/01/petak-u-pivnici-posle-posla/ 

10. КТВ Зрењанин 
Гомекс – Донација у 

Вршцу 
13.02.2012. 

Компанија „Гомекс„ организовала је током децембра месеца 2011.године 
акцију у оквиру које је од сваког купљеног „Тиде“ прашка за веш издвојено 
50 динара. Новац који је овом акцијом прикупљен, искоришћен је за 
уређење 4 одељења Педијатрије на простору Војводине . 

11. КТВ Зрењанин 
Гомекс – Акција поводом 

дана заљубљених 
14.02.2012. 

У Гомекс Тоталу на Леснини уз дечију радионицу и акцијске понуде 
обележен је Дан заљубљених. 

12. КТВ Зрењанин 
Биоскоп „ЦИНЕМА„ – 

Пројекција филма 
"Шешир професора 

Косте Вујића" 
 

14.02.2012. 
Велика сала биоскопа „Цинема“ поново је примила љубитеље домаћег 
филма. На великом платну премијерно је приказан филм Здравка Шотре 
„Шешир професора Косте Вујића“. 13. РТВ Сантос 

14. Радио Зрењанин 
Пројекција филма 

"Шешир професора 
Косте Вујића" 

13.02.2012. Најава филма „Шешир професора Косте Вујића“. 

15. 
www.kudaveceras

.net 

Пројекција филма 
"Шешир професора 

Косте Вујића" 
13.02.2012 

http://www.kudaveceras.net/srbija/kuda-veceras/dogadjaji/item/bioskop-
cinema-zrenjanin-repertoar 

16. kosutnjakfilm.rs 

Премијере филма 
"Шешир професора 

Косте Вујића" у 
Зрењанину 

13.02.2012. 
http://kosutnjakfilm.rs/index.php/vesti/87-premijere-filma-qeir-profesora-
koste-vujiaq-u-zrenjaninu-i-niu.html 

17. 
Сајт - 
ilovezrenjanin Поново ради биоскоп -  

Шешир професора Косте 
Вујића 

13.02.2012. 
http://www.ilovezrenjanin.com/2012/02/13/ponovo-radi-bioskop-sesir-
profesora-koste-vujica/ 
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19. РТВ Сантос 
Персу - Уручене награде 

за најлепши љубавни 
стих 

16.02.2012. 
У оквиру акције "Љубав је у моди" која се спроводила у свим Персу 
маркетима поводом Дана заљубљених, 16.02.2012. у продавници ББТ 97 у 
Ђурђеву, уручене су победничке награде. 

20. Е капија 
"Гомекс" и "Тиде" 

улепшавају дечја одељења 
у болницама у Војводини 

20.02.2012. http://www.ekapija.com/website/sr/page/536826 

21. Наслови.нет 
"Гомекс" и "Тиде" 

улепшавају дечја одељења 
у болницама у Војводини 

20.02.2012. 
http://www.naslovi.net/2012-02-20/ekapija/gomex-i-tide-ulepsavaju-decja-

odeljenja-u-bolnicama-u-vojvodini/3202397 

22. РТВ Сантос 
Почетак добре сарадње 

ПерСу маркета и ЈКП 
“Чистоћа и зеленило” 

21.02.2012. 

Представници ПерСу маркета данас су уручили више врста семена цвећа 
Расаднику ЈКП "Чистоћа и зеленило". Ово је само почетак добре сарадње 
између поменуте компаније и јавно комуналног предузећа и то са једним 
јединим циљем – да наш град убудуће изгледа још лепше. Иначе, у 
Расаднику ЈКП "Чистоћа и зеленило" тренутно је засејано око 25.000 
семенки, а у плану је сетва још око 10.000. Када буде дошло време за то 
биљке ће бити испоручене и засађене на више локација у граду, те ће 
становништво имати прилику да ужива у богатим цветним алејама. 

23. КТВ Зрењанин 
Гомекс – Донација у 

Бечеју 
22.02.2012. 

Компанија Гомекс посетила је педијатрију Дома здравља у Бечеју и својом 
донацијом улепшала простор за децу али и за запослене у овој установи. 
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