МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ДЕЦЕМБРУ 2012. ГОДИНЕ
У ha
децембру месецу је председник удружеоа гпстпвап на „РТВ Сантпс“ и у емисији „Привредни магазин“ кпја се емитује на лпкланпм
радију „Радип Зреоанин“. Драган Видакпвић је у тим емисијама украткп сумирап резултате рада Удружеоа у 2012 гпдини, уппзанп
јавнпст са активнпстима кпји су се реализпвали у децембру месецу и изнеп планпве за наредни перипд.
Персу маркети су се издвпјили са акцијама у децембру месецу, пни су и пвпг месеца ппказали да су друштвенп пдгпвпрни и да ппсвећују
пунп пажое нашим најмлађим суграђанима.
Крајем 2012. Гпдине чланпви ЗРЕПОК-а су више пута награђивани вредним признаоима, свечане тренутке уручиваоа тих награда су
пдличнп прппратили и пренели јавнпсти лпкални медији.

Преглед медијских објава за месец Децембар 2012
Ред
број

Медиј

Наслов

Датум

Опис активности
Персу маркети су већ више пута показали да су друштвено
одговорни и да су увек спремни да помогни онима којима је помоћ
највише потребна. У прилогу можете видети најновију акцију Персу
маркета.
„Гомекс Тотал“, први објекат зрењанинске Градске трговине, у
Месној заједници „Доситеј Обрадовић“, прославио је у недељу, 9.
децембра, шести рођендан. Како и приличи шестогодишњаку, на
прослави је било пуно деце. Сваки купац је на каси, уз фискални
рачун, добио поклон од слављеника.

01.

РТВ Сантос

Персу маркети –
Помоћ Милици

12.12.2012.

02.

Лист Зрењанин

Шести рођендан
Гомекс тотала

14.12.2012.

03.

Лист Зрењанин

Ново у „Точак Ауто“- У
понуди Рент а кар

14.12.2012.

„Точак ауто” нуди услуге рентирања возила. У рент а кар понуди
налазе се путничка и теретна возила.

14.12.2012.

Компанија Гомекс отворила је 14. децембра други малопродајни
објекат у Меленцима, иначе 93. по реду овог ланца. Нова
продавница послује на површини већој од 160м² продајног простора,
а у асортиману има више од 3.500 артикала.
Претходно, 7. децембра отворен је малопродајни објекат у Апатину,
у улици Српских владара, на површини већој од 100м².

04.

Progressive

Гомекс отворио радње
у Меленцима и
Апатину

Лист Зрењанин
05.
РТВ Сантос
06.

КТВ

07.

РТВ Сантос

08.

РТВ Сантос

09.

РТВ Сантос

10.

КТВ

11.

Лист Зрењанин

Награда привредне
коморе Србије 2012

14.12.2012.

Светосавске
стипендије

17.12.2012.

Награде капетан
Миша Анастасијевић

17.12.2012.

Гостовање
Председника
ЗРЕПОК-а на РТВ
Сантос

19.12.2012.

Промоција ЈПП-а

20.12.2012.

Нове радње у
Меленцима и Апатину

21.12.2012.

Скупштина Привредне коморе Србије је уручила Награде ПКС за
2012. годину. Међу награђеним привредним друштвима је и
зрењанински „Дрекслмајер“ (Драxлмаиер), а када су привредници у
питању, са подручја средњег Баната награду у виду плакете са
дипломом добио је и члан ЗРЕПОК-а, Будимир Јовановић, власник и
директор „Керамике Јовановић“.
Хуманитарна организација „ Светосавље „ у Барокној сали Градске
куће, доделила је 22 стипендије, 7 стипендија за студенте и 15 за
средњошколце. Стипендије на годишњем нивоу за студенте износе
80.000 ,а за средњошколце 30.000 динара.
У понедељак, 17.12.2012. године у свечаној сали Градске куће
уручена су признања “Капетан Миша Анастасијевић” за 2012 годину.
Руководиоци фирми чланица „ЗРЕПОК“-а награђени су и ове
године. За допринос унапређењу ратарске пољопривредне
производње награђен је Милан Мркшић испред Земљорадничке
задруге “Мркшићеви салаши” док је Дарко Бјелоглав, комерцијални
директор “ПерСу маркета” компаније “ББ Трејд” и “ББ Компани”
награђен за најуспешнији породични бизнис у 2012. години у
Средњем Банату
Председник ЗРЕПОК-а поводом три године од оснивања
Удружења, био је гост у информативној емисији на РТВ Сантос. Он
је том приликом говорио о резултатима рада у 2012 години и заједно
са водитељком емисије анализирао најзначајније активности
Удружења. Драган Видаковић је овом приликом најавио и Промоцију
Јавно приватног партнерства који одржан 20. Децембра у хотелу
Војводина, у организацији ЗРЕПОК-а, НАЛЕД-а, УПС-послодавци
Зрењанина под покровитељством Града Зрењанина.
У хотелу Војводина одржана је промоција Развоја јавно-приватног
партнерстав у Србији и конкретних могућности примене у
Средњебанатском округу. Ова промоција организована је од стране
Зрењанинског пословног круга ЗРЕПОК - а.
Компанија „Гомекс” наставила је ширење малопродајне мреже
отварањем објеката у Меленцима и Апатину. Продавница у
Меленцима, у Улици Браће Барнић бр. 106, отворена је 14.

децембра и то је други „Гомексов” малопродајни објекат у овом
месту, а 93. у саставу овог трговачког ланца.

Лист Зрењанин

Улог за будуће
доброчинитеље

13.

Лист Зрењанин

Вредности које
мотивишу

14.

КТВ

12.

Уручене награде
града Зрењанина
15.

16.

17.

18.

21.12.2012.

21.12.2012.

20.12.2012.

РТВ Сантос

РТВ Сантос

КТВ

Радио
Зрењанин

Персу маркет у
Врбасу

Гомекс додела
пакетића
Гостовање
Председника
ЗРЕПОК-а у емисији
„Привредни магазин“

24.12.2012.

28.12.2012.

24.12.2012.

На свечаности у великој сали Градске куће у Зрењанину у
понедељак су додељене ученичке и студентске стипендије
Хуманитарне организације „Светосавље”. Према речима професора
Раке Томовића, секретара ове организације, Управни одбор
„Светосавља” ове године је, на основу расписаног конкурса, добио и
размотрио 41 молбу за стипендије. На основу установљених
критеријума, који фаворизују успешне ђаке и студенте из породица
са више деце, одлучено је да стипендије ове године добије седам
студената и петнаесторо ученика средњих школа.
На свечаности у Градској кући уручена су, признања „Капетан Миша
Анастасијевић“ најуспешнијим привредницима и предузетницима
Средњобанатског округа у различитим областима стваралаштва.
Традиционална новогодишња свечаност, одржана је у Барокној сали
Градске куће, на којој су додељене „Награде града Зрењанина“ за
2012.годину. Домаћин свечаности био је градоначелник Зрењанина
мр Иван Бошњак. Горан Ковачевићм члан ЗРЕПОК-а је био један од
лауреата.
Ван граница Баната је отворена продавница Персу маркета.
Продавница је уређена по препознатљивом стандарду и
задовољава потребе свих потрошача. Прилог са отварања.
Компанија Гомекс је у сарадњи са Центром за социјални рад
организовао поделу пакетића деци без родитељског старања.
Гомекс је и овај пут показао да је друштвено одговорна компанија и
да својим активностима увек „Поправља расположење!“
Председник ЗРЕПОК-а је у емисији „Привредни магазин“ разговарао
са ауторком и водитељком емисије о резултатима рада Удружења у
2012 години, о реализацији пројекта ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА
и о другим активностима „ЗРЕЊАНИНСКОГ ПОСЛОВНОГ КРУГА“.

19.

20.

РТВ Сантос
Портал - I love
Zrenjanin

Персу маркети - акција
Дођи, дођи Деда
Мразе

РТВ Сантос

Персу пакетићи

21.

РТВ Сантос

Драгољуб Бјелоглав
добитник награде РПК
Зрењанин

22.

РТВ Сантос

23.

КТВ

24.

Радио
Зрењанин

20.

25.

26.

Лист Зрењанин

Лист Зрењанин

Радна група на изради
„Зрењанинске сиве
књиге“ одржала
четврти састанак са
Градоначелником и
његовим сарадницима
Свечано уручене
награде града
Зрењанина

Деда мразови пешке и
на мотору

24.12.2012.

24.12.2012.

27.12.2012.

28.12.2012.

Персу маркети су и ове године организовали акцију Дођи, дођи Деда
Мразе у сарадњи са Канцеларијом за младе и другим
организацијама. Циљ акције
био је промовисање културног
активизма, дечјег стваралаштва и хуманости, кроз интерактиван рад
са децом. Акцији је присуствовало више од 200 зрењанинских
клинаца и клинцеза.
Након успешно реализоване акције Дођи, дођи Деда Мразе, Персу
маркети су поклонили Дечијем одељењу Зрењанинске болнице
јелку и деца која су се том момемнту налазила у болници
обрадовани су са пакетићима Персу маркета.

Члан ЗРЕПОК-а је добитник награде Регионалне привредне коморе
Зрењанин за унапређење малопродајне мреже и постигнути
стандард у квалитету услуга потрошача. Прилог са доделе награда.
У градској кући одржан је четврти по реду састанак представника
партнерских огранизација ангажованих на пројекту „Зрењанинска
сива књига“ и носиоца највиших функција градских власти на челу
са градоначелником мр Иваном Бошњаком. На састанку је било
речи о активностима на решавању слабог квалитета гаса и
презентовани су нови захтеви и иницијативе пословне заједнице.

28.12.2012.

Награде Града Зрењанина за 2012. годину свечано су уручене на
традиционалном Новогодишњем коктелу, одражаном у барокној
сали Градске куће, прошлог четвртка, 20. децембра. Члан ЗРЕПОКа, Горан Ковачевић је један од добитника овог вредног признања.

28.12.2012.

Новогодишњи спектакл за децу „Дођи, дођи, Деда Мразе” одржан је
у суботу у центру Зрењанина. Изведена је представа „Новогодишња
авантура” у продукцији „ЦЕКОМ”-а, а организатори су били Културни
центар и Зона унапређеног пословања (БИД). „Персу” маркети били
су генерални спонзор догађаја.

27.

Лист Зрењанин

Признање за посебне
резултате

28.12.2012.

НА свечаној седници Скупштине Регионалне привредне коморе
Зрењанин, заказаној за четвртак, 27. децембар, за посебне
резултате у раду и привређивању награђено је седам колектива и
још толико појединаца. Како је саопштено, овогодишњи добитници
награде РПК Зрењанин (у виду плакете) су Рибарско газдинство
„Ечка“, Лукино Село, ПД „Граничар“ из Конака, „ББ Траде“, Житиште,
меленачки „Агрорит“, и из Зрењанина „Колпа“, „Максимовић градња“
и „Мат траде“доо.|

