
 

 

 

 

Зи  

Ред 
број 

Медиј Наслов 
Датум и 
време 

Опис активности Линк 

01. КТВ Објектив Ширење Гомекса 01.03.2012. 
Компанија Гомекс наставила је са ширењем мреже малопродајних 
објеката, отварањем новог објекта у Новом Саду. 

02. Бечејски мозаик 
Донација дечјем 

диспанзеру 
02.03.2012. 

Просторије Дечјег диспанзера у Бечеју су од прошле недеље оплемењене 
играчкама, књигама, новим ЛЦД телевизором, ДВД плејером и 
пресвученим намештајем захваљујући донацији компаније Гомекс  
 
http://www.becejski-mozaik.co.rs/sh/589/10/14948/ 

03. РТВ Сантос 
Дружење запослених 

радника 
04.03.2012. 

Већ традиционално дружење свих запослених радника фирми ”ББ Траде” и 
“Компани ББ” одржало се 04.марта у ресторану “Пивница” у Зрењанину. 

04. РТВ Сантос 
Пријем за екипу филма 

"Жућко- прича о 
Радивоју Кораћу" 

06.03.2012. 

Градоначелник Зрењанина др Милета Михајлов примио је у Плавом салону 
Градске куће у Зрењанину редитеља, главне глумце и протагонисте филма 
"Жућко- прича о радивоју Кораћу". У срдачном разговору, градоначелник 
Зрењанина др Милета Михајлов се интересовао за све појединости око 
снимања ове саге о великом спортском имену бивше државе Југославије. 
Куриозитет је да главни лик легендарног кошаркаша тумачи глумац, 
пореклом Зрењанинац, Владимир Алексић. 

05. КТВ Објектив 
Милета Михајлов – 

Пријем филмске екипе 
06.03.2012. 

Градоначелник Зрењанина Др Милета Михјлов је у градској кући примио 
делегацију филма Жућко. Пријему је претходила премијера филма у 
нашем граду. 

06. 
Сајт 
ilovezrenjanin.com 

У једнини Зрењанински 
биоскоп “ЦИНЕМА” 

стигао је филм о нашем 
прослављеном 

06.03.2012. 
http://www.ilovezrenjanin.com/2012/03/05/u-glavnoj-ulozi-zrenjaninac-zucko-

prica-o-radivoju-koracu-novi-domaci-film/ 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАРТУ 2012. ГОДИНЕ: 

 

У марту месецу се кпмпанија Гпмекс издвпјила са свпјим хуманитарним акцијама кпје спрпвпди са брендпм „Tide“. 

Премијера филма „Жућкп – прича п Радивпју Кпраћу“ је била изузетнп дпбрп медијски прппраћена, кап и пријем кпји је Градпначелник 
Града Зреоанина приредип редитељу, глумачкпј екипи и директпру Бипскппа „Cinema“. 

Од стране више фирми чланица Удружеоа су прганизпване разне акције ппвпдпм пбележаваоа међунарпднпг дана Жена.  

 

 

 

 

Преглед медијских објава за месец Март 2012 
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кошаркашу Радивоју 
Кораћу -”Жућко прича о 

Радивоју Кораћу”. 

07. 
Сајт града 
Зрењанина 

Пријем за екипу филма 
"Жућко- прича о 

Радивоју Кораћу" 
06.03.2012. 

Градоначелник Зрењанина др 
Милета Михајлов уприличио је 
синоћ у Плавом салону Градске 
куће пријем за екипу играно- 
документарног филма "Жућко- 
прича о Радивоју Кораћу", на 
челу са глумцем Владимиром 
Алексићем, који тумачи лик 
Радивоја Кораћа, иначе 
Зрењанинцем, и глумицом 
Тамаром Крцуновић. На пријему 
је био присутан и директор 
Биоскопа „Синема“, Драган 
Видаковић. 

http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-
2082/Prijem-za-ekipu-filma--Zucko--prica-

o-Radivoju-Koracu- 

08. КТВ Објектив 
Биоскоп "Цинема" – 

Премијера филма 

"Жућко" 06.03.2012. 
Синоћ је у биоскопу "Цинема" одржана зрењанинска премијера филма 
"Жућко". Бројни Зрењанинци могли су да уживају у истинитој причи о 
легендарном кошаркашу Радивоју Кораћу – Жућку. 

09. РТВ Сантос 
Биоскоп "Цинема" – 
Премијера филма 

"Жућко" 

10. РТВ Сантос 
Персу маркети – 

Биоразградиве кесе 
07.03.2012. 

Како би показали да су друштвено одговорни, У свим малопродајним 
објектима Персу маркета , обичне пластичне кесе полако се замењују 
биоразградивим кесама а потпуна замена очекује се у наредних месец 
дана. 

11. КТВ Објектив 
"Гомекс"  – Акција 
поводом 8. марта 

08.03.2012. 
Компанија "Gomex" је у супермаркету „Gomex Total“ на Леснини, свечано 
обележила и прославила 8.март, Међународни дан жена. 

12. КТВ Објектив 
"I Тaxi Co" – Акција 
поводом 8. марта 

08.03.2012. 
Зрењанинска такси служба "I Тaxi Co" поводом 8. марта Међународног 
дана жена, свакој дами – корисници њихових услуга поклонила је цвет. 

http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-2082/Prijem-za-ekipu-filma--Zucko--prica-o-Radivoju-Koracu-
http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-2082/Prijem-za-ekipu-filma--Zucko--prica-o-Radivoju-Koracu-
http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-2082/Prijem-za-ekipu-filma--Zucko--prica-o-Radivoju-Koracu-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. КТВ Објектив „Огрев“ АД 16.03.2012. 
Сада већ традиционално „Огрев“ АД Зрењанин сваке недеље организује 
акцијске продаје, а цене производа који су на акцији ниже су за 10 до 15 
процената. 

14. КТВ Објектив Гомекс - Донација 23.03.2012. 
Представници компаније Гомекс посетили су и четврто одељење 
педијатрије у склопу акције " Гомекс и Тиде нашој деци." 

15. 
 

РТВ Сантос 
Хуманитарна акција 
компаније "Гомекс" 

 
23.03.2012. 

Компанија Гомекс завршила је хуманитарну акцију, доневши донацију 
одељењу педијатрије Општој болници др "Ђорђе Јовановић". Украсна 
графика, играчке и књиге олакшаће боравак деце у овој установи, а 
компанија Гомекс најављује још сличних акција за предстојећи период. 

16. КТВ Објектив „Огрев“ АД 23.03.2012. 
Најава акцијског снижења - „Огрев“ АД Зрењанин сваке недеље организује 
акцијске продаје, а цене производа који су на акцији ниже су за 10 до 15 
процената. 

17. РТВ Сантос Акција компаније Гомекс 

29.03.2012. 

У оквиру своје хуманитарне акције, представници компаније “Гомекс” 
посетили су зрењаниски дечији и школски диспанзер. Компанија “Гомекс” је 
овом приликом диспанзеру поклонила ЛЦД телевизор, ДВД плејер, и 
књиге, а простор је улепшан и украсном графиком. 18. КТВ Објектив 

Гомекс – Донација 
дечијем диспанзеру 

 

 



 

 

 


