МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У JУНУ 2012. ГОДИНЕ:
„Зреоанински ппслпвни круг - ЗРЕПОК“ је пве гпдине ппдржап акцију Средопбанаткпг управнпг пкруга шија је свха ппдрщка талентпваним
ушеницима кпји ппстижу изванредне резултате из разних пбласти. Сви лпкални медији су прппратили пвај дпгађај и пренели спремнпст
Удружеоа да и убудуће ппдржава слишне акције.
Персу маркети су у јуну месецу имали изузетнп пунп акција у пквиру манифестације Кпрзп фест. Одлишнп је прпмпвисана кпмпанија и јпщ
једнпм је пптврђенп друщтвенп пдгпвпрнп ппслпваое кпмпаније.
Зи Кпвашевић је у име Уније ппслпдаваца Србије вище пута интервјуисан у вези Уредбе за пгранишаваое маржи, кап и ппвећаоа ПДВ-а,
Гпран
плаћаоа на пдлпженп и сл. Ови интервјуи су пбјављени какп у наципналним такп и у лпкалним медијима.

Преглед медијских објава за месец Јун 2012
Ред
број

Медиј

Наслов

Датум

Гпмекс птвприп нпву
радоу у Каоижи

01.06.2012.

01.

Retail Serbia

02.

РТС

Пунији бучет, празнија
кпрпа!?

04.06.2012.

03.

Е капија

Гпмекс птвприп радоу у
Каоижи

04.06.2012.

04.

КТВ - Објектив

05.

Лист Зрењанин

06.

Лист Зрењанин

Најава Персу
олимпијаде

07.06.2012.

У понедељак на
техничком факултету

08.06.2012.

Повољни услови за
реновирање кућа и
грејања

08.06.2012.

Опис активности

Линк

Прилпг ппвпдпм птвараоа нпвпг прпдајнпг пбјекта кпмпаније „Гпмекс“ у
Каоижи
http://www.retailserbia.com/20120601822/vesti-trgovina/kompanija-gomexotvorila-novi-maloprodajni-objekat-ovoga-puta-u-kanjizi.html
Изјава Гпрана Кпвашевића, представника УПС-а ппвпдпм најављенпг
ппвећаоа ПДВ-а
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1114732/Puniji+bud%C
5%BEet,+praznija+korpa%3F.html
Кпмпанија "Гпмекс" птвараоем пбјекта у Каоижи щири свпју прпдајну
мрежу, пвпга пута у делу свернпг Баната.
http://www.ekapija.com/website/sr/page/584713
Организатори ове манифестције су најавили Персу олимпијаду. Овај
догађај ће се одвијати у оквиру Корзо феста. У сарадњи са БИД-ом и
Спортским саветом ће Персу маркети организовати сваки дан спортска
дешавања за најмлађе.
Најава трибине на коме ће гост бити др Владета Јеротић - професор
пастирске (свештеничке) психологије на Православном богословском
факултету у Београду у пензији, неуропсихијатар и психотерапеут, аутор
многих публикованих наслова из теолошке и психолошке области, као и
психотерапеутске сфере истраживања. Организатор овог скупа је ХО
Светосавље

Изјава директпра „Огрева“ и Будимира Јпванпвића у вези Уредбе п
субвенципнисаним кредитима за унапређеое енергетске ефикаснпсти
кућа и станпва
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=25565:banke-nude-graanima-kredite-za-energetskuefikasnost&catid=4:tema-broja&Itemid=4

07.

РТВ Сантос

Персу шищћеое

10.06.2012

Компанија Персу је учествовала у Кампањи Очистимо Србију

08.

РТВ Сантос

Владета Јерптић на ТФ
Михајлп Пупин

11.06.2012

Прилог са трибине

09.

Сантос – емисија
Одговор

Гпстпваое Гпрана
Кпвашевића

11.06.2012.

Гостовање Горана Ковачевића, директора компаније Гомекс и
представника УПС-а у емисија Одговор

10.

Сајт - Спортски
савез града

Стартовала дечија
олимпијада

12.06.2012.

11.

Лист Зрењанин

Почела Персу
олимпијада

12.06.2012.

КТВ - Објектив

Корзо фест – дечија
Персу олимпијада

12.

13.

РТС

14.

КТВ - Објектив

12.06.2012.

Живот на почек

13.06.2012.

Гомекс – добитник
награде Бизнис партнер
2012

15.06.2012

„ДЕЧИЈУ Персу Олимпијаду”, организују Спортски савез Зрењанина,
„Персу маркети” и БИД (у оквиру „Корзо феста”), а замисао је да ова
манифестација буде увод у Олимпијске игре које ће се ове године од 27.
јула до 12. августа одржати у Лондону.
У оквиру манифестације „Корзо фест“ најмлађи зрењанинци имају прилику
да уживају у дечијој „Персу олимпијади“ која је свечано отворена 11. јуна.
Првог дана представљена је кошарка, а гости су били ватерполисти
Србије, некадашњи учесници Олимпијских игара.

Изјава Гпрана Кпвашевића, представника УПС-а у вези куппвине на шекпве
и пдлпженпг плаћаоа
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1120218/%C5%BDivot+
na+po%C4%8Dek.html
У свешанпј сали хптела "Кпнтинтентал" у Бепграду, у присуству брпјних
ппслпвних партнера, угледних привредника, представника владе,
дпдељене су престижне награде "Бизнис партнер 2012”. Кпмпанија Гпмекс
Дпп је дпбитник пве престижне награде у пбласти ппслпваоа у
малппрпдаји. Испред кпмпаније награду је примип генерални директпр
предузећа, Гпран Кпвашевић.

15.

КТВ - Објектив

Персу Олимпијада Атлетика

19.06.2012.

На дешијпј Персу плимпијади кпја се пдржава у пквиру „Кпрзп феста“ јуше
је представљена атлетика.

16.

КТВ - Објектив

Персу олимпијада –
Џудо и рвање

20.06.2012.

На дешијпј Перцу плимпијади кпја се прганизује у склппу манифестације
„Кпрзп Фест“ јуше су презентпвани чудп и рваое.

17.

РТВ Сантос

Персу олимпијада Карате

21.06.2012.

На дешијпј Перцу плимпијади кпја се прганизује у склппу манифестације
„Кпрзп Фест“ прпмпвисан је карате.

21.06.2012.

На дешијпј Персу Олимпијади кпја се пдржава у пквиру манифестације
Кпрзп Фест, јуше је презентпвана пдбпјка, а гпст је бип легендарни
пдбпјкащ Владимир Грбић.

18.

19.

КТВ- Објектив

Персу олимпијада

КТВ - Објектив

20-

РТВ Сантос

21.

Лист Зрењанин

22.

РТВ - Сантос

Поклони најбољим
ученицима СБО

22.06.2012.

Дечија Персу
олимпијада у центру
града

22.06.2012

Завршетак Персу
олимпијаде

23.06.2012

Нашелница Средопбанатскпг управнпг пкруга Таоа Дулпвић и нашелник
Шкплске управе за Банат Станища Баоанин прганизпвали су пријем у
седищту Округа за ушенике средоих и пснпвних щкпла кпји су щкплске
2011/2012. псвпјили једнп пд прва три места на републишким
такмишеоима. ЗРЕПОК је ппдржап пву манифестацију и ппделип ппклпне
најбпљим ушеницима. Стева Кпшалка се у име ЗРЕПОК-а пбратип
нпвинарима ппвпдпм пве акције.
У пквиру Дешије Персу Олимпијаде, кпју су прганизпвали „Персу маркети“,
Сппртски савез Зреоанина и БИД, пд 11. јуна (заврщава се 22. јуна)
прпмпвисани су кпщарка, рукпмет, стпни тенис, карате, пливаое, атлетика,
чудп, рваое, пдбпјка, фудбал...
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=25839:deija-persu-olimpijada-u-centru-grada&catid=15:sport&Itemid=15
Персу плимпијада је заврщена. Јелена Одачић, задужена за пднпсе са
јавнпщћу дала изјаву ппвпдпм пве реализпване акције

23.

Б92 нет

24.

AgroVet
Management
Project

25.

Часопис - Моја
фарма

26.

КТВ - Објектив

27.

РТВ Сантос

24.06.2012.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=24&nav_id=
621117

http://avm.org.rs/?p=7133
Истиче уредба о
ограничењу маржи

Хуманитарна
Видовданска акција

24.06.2012.

http://www.mojafarma.rs/index.php/Trziste/Trziste/istie-uredba-o-ogranienjumari.html

24.06.2012.

Председник Сектора трговине Уније послодаваца Србије – Горан
Ковачевић је дао изјаву новинарима у вези Уредбе о ограничењу маржи

28.06.2012.

У амфитеатру Техничког факултета „Михајло Пупин“ одржана је свечана
Видовданска академија. Будимир Јовановић, председник ХО Светосавље
уручио поклоне најбољим ученицима

