МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ 2012. ГОДИНЕ:
ha
Ппчеткпм
пктпбра месеца је реализпвана друга фаза прпјекта „Да се лакше дише“, пва акција прппраћена је пд стране свих лпкалних
медија и пцеоена је кап изузетнп кприсна и друштвенп пдгпвпрна.
Срединпм пктпбра месеца је успешнп приведен крају прпјекат „Летоа стручна пракса“. Презентација и пдбрана радпва, кап и
пптписиваое угпвпра п стипендираоу је прппраћенп пд стране свих лпкалних али и ппјединих наципналних медија.
Медији су изузетнп дпбрп прппратили састанак са Градпначелникпм и оегпвим сарадницима а ппсебну пажоу нпвинари су ппсветили
Иницијативи за решаваое прпблема слабпг квалитета гаса кпји се исппручује кприсницима у Зреоанину и регипну Баната. Сви лпкални
медији и велики брпј наципналних су пбјавили интересанте прилпге на пву тему.

Преглед медијских објава за месец Октобар 2012
Ред
број

Медиј

01.

КТВ

02.

Сајт Екапија

03.

КТВ

04.
05.

Наслов

Гомекс – Нови објекат
у Сомбору
Гомекс отворио
малопродајни објекат
у Сомбору
ЗРЕПОК - Донација
травњака вртићу
Бамби

Датум

02.10.2012.

03.10.2012.

05.10.2012.

Радио
Зрењанин

ЗРЕПОК-ова донација
вртићу Бамби

05.10.2012.

Сантос

Наставак пројекта „Да
се лакше дише“ у
вртићу Бамби

05.10.2012.

Опис активности
Компанија „Гомекс“ је наставила ширење малопродајне мреже, овог
пута отворен је нови објекат у Сомбору,на површини од преко 210
м2 продајног простора. Продавница је уређена по стандардима
Гомекс компаније која је препознатљива у свим малопродајним
објектима ланца.
Компанија "Гомекс" у наставку ширења своје малопродајне мреже
отвoрио продајни објекат у Сомбору.

Чланови удружења Зрењанински пословни круг су донели одлуку да
се у оквиру „Дечије недеље“ која се ове године обележава од 1. До
7.октобра најмлађим суграђанима оплемени и уреди атријум вртића
постављањем тепих травњака. Ова акција представља наставак
пројекта под називом „Да се лакше дише“.

06.

Сантос

07.

Сантос

Саопштење за јавност
из „I TAXI“-ја

Седница управног
одбора Регионалне
привредне коморе у
Зрењанин

08.10.2012.

11.10.2012

08.

КТВ

09.

Лист Зрењанин

Новине у „I TAXI“-ју

12.10.2012.

10.

Лист Зрењанин

Дар ЗРЕПОК-а вртићу
Бамби

12.10.2012.

Гомекс – Дан хране

16.10.2012.

16.10.2012.

На Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину
организована је презентација и одбрана пројектних задатака које су
студенти израдили у току обављања Летње стручне пркасе у
предузећима „ЗРЕПОК“-а. Истог дана свечано су додељене и
награде студентима који су учествовали у пројекту „Летња стручна
пракса 2012.“.

Лист Зрењанин

12.

13.

Сантос

КТВ

ЗРЕПОК и ТФ
„Михајло Пупин“
Одбрана и
презентација радова у
оквиру пројекта
„Летња стручна
пракса“

На седници управног одбора у Регионалној привредној комори
Зрењанин највише се говорило о извештају „Актуелна привредна
кретања у региону у протеклом периоду 2012.године“. Будимир
Јовановић, члан ИО ЗРЕПОК-а је уједно и члан Управног одбора
Регионалне привредне коморе Зрењанин и том приликом дао је
изјаву медијима у вези стања у привреди у Банату и стопе
незапослености у Зрењанину.
Из фирме „И такси“ је послато саопштење за јавност медијима у
вези нове одлуке руководства. У саопштењу се наводи да од
понедељка 8. октобра, корисници услуга „И-ТАXИ“-ја који не добију
рачун од такси возача не морају да плате вожњу.
У оквиру пројекта „Да се лакше дише“, пословно удружење
„Зрењанински пословни круг” (ЗРЕПОК) донирало је зрењанински
вртић „Бамби” постављањем тепих травњака у атријуму овог објекта
на Багљашу.
Поводом обележавања Светског дана хране, компанија „Гомекс“ и
Удружење
пољопривредних
произвођача
„Царска
башта“
организовали су акцију у Гомекс-Тоталу, где су суграђани имали
прилику да пробају свеже воће и поврће.

КТВ Зрењанин
11.

Из фирме „И такси“ је послато саопштење за јавност медијима у
вези нове одлуке руководства. У саопштењу се наводи да од
понедељка 8. октобра, корисници услуга „И-ТАXИ“-ја који не добију
рачун од такси возача не морају да плате вожњу.

14.

15.

Sajt IN store
online

Market network

16.

Сантос

17.

Сајт I love
Zrenjanin

18.

17.10.2012.

Светски дан хране обележен је у Гомексу у сарадњи са
патронажном службом Дома здравља Зрењанин, која је
потрошачима мерила крвни притисак и шећер у крви и делила
савете и помоћ коме да се обрате за решавање проблема и
удружењем самосталних пољопривредних произвођача "Царска
башта", чије су производе потрошачи могли да пробају и
дегустирају.

Заштита корисника
услуга у „I TAXI“-ју

17.10.2012.

Од 8. октобра, корисници услуга „И-таксија” који не добију рачун од
такси возача не морају да плате вожњу. Одлуком Владе Србије ова
делатност ослобођена је обавезе издавања рачуна у циљу
олашкавања тешких услова пословања. Међутим, у И-таксију су
одлучили да то не може бити на штету корисника услуга. И-такси“ је
током лета инвестирао значајна средства у набавку најсавременије
опреме за праћење возила и рад диспечерске службе –изјавио је
директор „И таксија“ Зоран Мицић.

Мркшићеви салаши –
Ново појефтињење
меса

18.10.2012.

Прилог у вези акција и понуде у месарама „Мркшићевих салаша“.

18.10.2012.

Председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине Иштван
Пастор је са сарадницима, градоначелником града Иваном
Бошњаком и високим функционерима града Зрењанина те
директором компаније „Гомекс“ Гораном Ковачевићем, свечано
отворио хладњачу предузећа „Царска башта“у Мужљи у коју је
покрајинска влада преко конкурса уложила милион динара. Пројекат
је прошао у организацији Удружења грађана „Фокус м“из Мужље који
су се потрудили да угосте све присутне уз коктел и пригодан
културно-уметнички програм.

Светски дан хране у
Гомексу

КТВ
Гомекс и Царска
башта – Отварање
хладњаче

19.

Сантос

20.

Сантос

Персу - Отварање
продајног објекта у
Башаиду

18.10.2012.

Прилог са отварања продајног објекта у Башаиду. Нова продавница
Персу маркета је опремљена по препознатљивим стандардима .

19.10.2012.

Чланак о пројекту „Летња стручна пракса“ и одбрани пројектних
задатака који је организован на ТФ „Михајло Пупин“.

19.10.2012.

Чланак у вези одбране и презентације радова у оквиру пројекта
„Летња стручна пракса“.

ЗРЕПОК одржао
састанак са
Градоначелником и
његовим сарадницима

19.10.2012.

У сали Градског већа, одржан је састанак градских челника са
представницима Зрењанинског пословног круга – ЗРЕПОК-а. На
овом састанку између осталог говорило се о решавању проблема
слабог квалитета гаса који се испоручује Зрењанину, као и о
проблему јавних набавки. Такође је истакнуто да ће се интезивније
радити на завршетку пројекта везаног за обилазнице.

ВАЛОР подржао
публикацију ЗРОК

19.10.2012.

Публикација „ЗРОК 50 година“ - збирка интервјуа петнаест музичара
који су обележили пола века зрењанинске рок сцене, као и ДВД
издање документарне емисије.

19.10.2012.

Спортском дану у организацији Едукативног центра „АРС“ је
пристуствовао велик број деце и младих, која су имала могућност да
своје слободно време искористе и проведу на најбољи могући
начин. Пројекат је подржан од стране Телекома Србија у оквиру
програма Уради нешто, а супер спонзор су Персу маркети.

21.

Лист Зрењанин

Сарадња „ЗРЕПОК“-а
и Техничког
факултета. Пракса
потврдила знање

22.

Вечерње
Новости

Студенти у
предузећима оверили
дипломе

23.

КТВ

24.

Радио
Зрењанин

25.

Лист Зрењанин

26.

Сантос

27.

Лист Зрењанин

ПЕРСУ подржао
Едукативни центар
„АРС“

19.10.2012.

Интервју са Будимиром Јовановићем у вези
Иницијативе за
решавање проблема слабог квалитета гаса, који се испоручује
корсницима у Зрењанину и региону Баната.

КТВ

Гомекс – Нови објекат
у Дебељачи

23.10.2012.

Компанија Гомекс је услед доброг пословања у Дебељачи,
променила локацију малопродајног објекта и повећала квадратуру
продајног простора са додатних 100 м2.

30.

Лист Зрењанин

Пословна заједница и
руководство града
заједнички решавају
проблем грађана и
привреде

26.10.2012.

Прилог са састанка ЗРЕПОК-а и челника градске Упаве

31.

Сантос

Решавање проблема
слабог квалитета гаса

26.10.2012.

Изјава Драгана Видаковића у вези решавања проблема слабог
квалитета гаса

32.

I love Zrenjanin

ЗРЕПОК тражи
јефтинији и
квалитетнији гас

26.10.2012.

Прилог у вези решавања проблема слабог квалитета гаса.

33.

Вечерње
новости

Зрењанин: Хоће
јефтинији гас од
руског

26.10.2012.

Прилог у вези иницијативе за решавање проблема слабог квалитета
гаса.

Хладњача за
ефикаснији рад –
Гомекс и Царска
башта

26.10.2012

У Мужљи је отворен Логистички центар за воће и поврће које су
изградили чланови Удружења повртара „Царска башта“. Објекат је
свечано отворио председник Скупштине Аутономне покрајине
Војводине, Иштван Пастор, а отварању су присуствовали и
градоначелник Зрењанина мр Иван Бошњак, бројни представници
градске управе, као и привредници и предузетници из нашег града.

Потписивање Уговора
о стипендирању са
првонаграђеном
студенткињом у

30.10.2012.

Студенткиња Јована Пећанац , ауторка најбољег пројектног задатка
који је настао у оквиру „ Летње стручне праксе 2012. „,који су
организовали ЗРЕПОК и ТФ „ Михајло Пупин „, данас је са

28.

29.

34.

35.

РТВ Војводина

Решавање проблема
слабог квалитета гаса

Лист Зрењанин

КТВ

36.

Сантос

.37.

Сантос

оквиру пројекта
„Летња стручна
пракса“
Персу маркети су се
прикључили „Недељи
штедње“

председником Зрењанинског пословног круга – Драганом
Видаковићем , потписала уговор о једногодишњем стипендирању на
мастер студијама.
30.10.2012.

У персу маркетима обележена „Недеља штедње“. У свим маркетима
су организоване акције поводом овог догађаја.

