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Медиј Наслов Датум  Опис активности Линк 

01. КТВ Гомекс - Акција 03.09.2012. 

Компанија Гомекс и компанија Агрожив у Гомекс Тоталу обрадовала 
је најмлађе купце дружењем са Агрожив маскотом и креативном 
радионицом. Малишани који су обојили бојанку Љубица и лука 
награђени су Агрожив пакетом.  
 

02. РТВ Сантос 
Основна школа „Вук 
Караџић“ и ПЕРСУ 

маркети 
03.09.2012. 

Акцију под називом „Закорачимо заједно у нове школске  победе“ 
спроводе представници Персу маркета. Циљ ове акције је да 
пожели успешан старт првацима у новој школској години. У оквиру 
акције подељене су свеске ученицима ОШ „Вук Караџић“. 
 

03. 
 

Лист Зрењанин 
Пецива „Мркшићевих 

салаша“ 
07.09.2012. 

На сајму Инокооп је штанд „Мркшићевих салаша“ мирисао је на 
свеж хлеб и пецива, а посетиоцима су их служили уз своје месне 
прерађевине. Обележавајући две деценије постојања и рада 
„Мркшићеви салаши“ су ИНОКООП 2012 искористили за промоцију 
нових производа.  
 

04. КТВ  Активности ЗРЕПОК-а 07.09.2012. 

Председник Удружења, Драган Видаковић је информисао јавност о 
активностима „Зрењанинског пословног круга“ и најавио почетак 
сарадње са новим челницима локалне самоуправе. 
 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 2012. ГОДИНЕ: 

У септембру месецу је Драган Видакпвић, председник „Зреоанинскпг ппслпвнпг круга“ дап интервју за КТВ телевизију и тпм 
приликпм је најавип и ппчетак сарадое „ЗРЕПОК“-а са градпначелникпм и оегпвим сарадницима. 

О нпвим антикризним мерама Владе Републике Србије са нпвинарима су разгпварали  чланпви „Зреоанинскпг ппслпвнпг 
круга“ Драган Видакпвић,  Драгпљуб Бјелпглав и Гпран Кпвачевић. Интервју је пбјављен у Листу Зреоанин.  

„Гпмекс“ и „Персу“ маркети су и у пвпм месецу прганизпвали разне акције и били су партнери традиципналне манифестације 
„Дани Пива“. Њихпве активнпсти су прппратили сви лпкални медији.  
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Преглед медијских објава за месец Септембар 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=o1biwxlkBFA&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=117&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=o1biwxlkBFA&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=117&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=o1biwxlkBFA&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=117&feature=plcp


 

05. Е капија 
Гомекс отворио шесту 
радњу у Новом Саду  

13.06.2012. 

Компанија "Гомекс" наставља ширење своје малопродајне мреже. 
Тако је у четвртак (13. септембра 2012.) отворен шести објекат у 
Новом Саду. 
 

06. Лист Зрењанин 
Поклон путовање у 

Морахалом 
16.09.2012. 

Компанија Гомекс д.о.о. у сарадњи са агенцијом "Фаркаш транс 
Јуниор" своје потрошаче обрадовала поклон путовањем у бању 
Морохалом у Мађарској. 
 
 

07. Е капија 

Приватне робне марке 
"побеђују" познате 

брендове - Трговински 
ланци у Србији шире 
асортиман производа 
са својим потписом 

17.09.2012. 
Прилог о робним маркама.  У трговинском ланацу "Гомекс", кажу да 
њихове робне марке  "Panoni", "Fado", "Twist", "Twist&Clean", 
"Twist&Beauty" i "All Day"производи 14 фирми из Србије. 

08. Лист Зрењанин 

Шта о првом пакету 
антикризних мера 
кажу Зрењанински 

привредници и 
предузетници 

21.09.2012. 

Интервју са Драганом Видаковићем, Драгољубом Бјелоглавом и 
Гораном Ковачевићем на тему Нове мере Владе РС за помоћ малим 
и средњим предузећима.  

09. РТВ Сантос Персу на Данима Пива 24.09.2012. 

Персу маркети су узели учешће у организацији Дана пива у оквиру 
дечијег програма. Они су обезбедили деци веома интересантан 
програм.  

10. КТВ  
Гомекс Тотал – 

Саопштење за јавност 
26.09.2012.  

Бојана Нићетин, маркетинг менаџер компаније ГОМЕКС поручује 
купцима да су малопродајни објекти ГОМЕКСА добро снабдевени 
основним животним намирницама – уљем и шећером. За КТВ 
телевизију Бојана је говорила и о пословању компаније ГОМЕКС. 

11. РТВ Сантос Персу у Бечеју  27.09.2012.  
Персу маркети настављају ширење продајне мреже. У Бечеју је 
отворена продавница на површини од 200 м2. Овом приликом су 
обезебеђени поклони и акцијска снижења првим купцима.  
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