МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАЈУ 2013. ГОДИНЕ:
У мају месецу бележимп велики брпј медијских активнпсти.
О активнпстима Удружеоа „Зреоанински ппслпвни круг“ је Председник „ЗРЕПОК“-а у мају месецу разгпварап са нпвинаркпм „Радија
Зреоанин“ у емисији Отвпрени телефпн. За „Лист Зреоанин“ је изнеп свпје мишљеое у вези нпвих измена ппреских закпна, дпк је члан
ИО Удружеоа Драгпљуб Бјелпглав представљап ЗРЕПОК на прпмпцији прпјекта „Летоа стручна пракса“ на Техничкпм факултету „Михајлп
Пупин“.
„ЗРЕПОК“ је у пквиру прпјекта „Зреоанинска сива коига“ и у мају месецу пдржап састанак са градпначелникпм и градским челницима.
Инфпрмацију п пдржанпм трећем састанку са градским властима јавнпсти су пренели нпвинари „Листа Зреоанин“, радија „Зреоанин“ и
РТВ „Сантпс“.
Чланпви ппслпвнпг удружеоа „ЗРЕПОК“ су четврту редпвну седницу Скупштине у 2013. гпдини пдржали у рестпрану „Гплф“. О
деликатесима куће и п ппнуди рестпрана „Гплф“ за Ппртал „Ја вплим Зреоанин“ гпвприли су: Милпје Тпдпрпвић, Стева Кпчалка и Драган
Видакпвић.
Од фирми чланица „ЗРЕПОК“-а, највише пбјава у месецу мају имали су Гпмекс, Огрев, Персу, Тпчак Аутп и Мркшићеви салаши.

Преглед медијских објава за месец Мај 2013
Ред
број

Медиј

Наслов

Датум

Гомекс и центар за
Социјални рад – Корпа
солидарности

Опис активности
У суботу четвртог маја у продајном објекту Гомекса „ Тотал „ на Леснини
одржана је акција „ Корпа солидарности „ . Организатори акције били су
Ротаракт клуб Зрењанин, Центар за социјални рад Зрењанин и Компанија
Гомекс
На трибини која је организована на Техничком факултету „Михајло Пупин“
члан Извршног одбора ЗРЕПОК-а Драгољуб Бјелоглав најавио је трећи
циклус „Летње стручне праксе”

01.

КТВ

02.

Лист Зрењанин

Трибина на ТФ „Михајло
Пупин“ – Како до посла
по стицању дипломе

07.05.2013.

03.

Лист Зрењанин

Нови
„Гомекс“
Суботици

07.05.2013.

Компанија „Гомекс” отворила је 26. априла трећи по реду малопродајни
објекат у Суботици. Продавница послује на преко 130 квадратних метара
продајног простора и запошљава шесторо радника.

04.

КТВ

Огрев - Акција

10.05.2013.

"Огрев“ АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у
којима су цене производа веома приступачне. Такође Огрев АД својим
купцима нуди и повољне услове плаћања.

05.

РТВ Сантос

Гомекс – Светски дан
кретања

10.05.2013.

У Гомекс Тоталу је патронажна служба Зрењанин поводом Светског дана
кретања делила здравствене савете потрошачима и вршила контролу
вредности шећера и крвног притиска.

10.05.2013.

Од 1. маја ступила је на снагу погодност за куповину модела „500 Л” на
финансијски лизинг за правна лица, али по значајно мањој каматној стопи –
обавештава јавност „Точак Ауто“.

06.

Лист Зрењанин

у

Ново у Точак Ауту „Фијат
500 Л“ погодинији и за
предузетнике

06.05.2013.

07.

КТВ

Гомекс Тотал – Сајам
цвећа
13.05.2013.

Испред продајног објекта Гомекс Тотал у суботу 11.маја одржан је
традиционални Пролећни сајам цвећа. Купци Гомекс-а овога пута
приликом куповине намирница могли су да набаве цвеће и садни
материјал за своја дворишта, терасе и кућу.

15.05.2013.

Драган Видаковић је испред ХО Светосавље дао изјаву у вези предавања
које је организовано на Техничком факултету „Михајло Пупин“.

17.05.2013.

У оквиру пројекта „Зрењанинска сива књига“ одржан је трећи по реду
састанак представника пословне заједнице Зрењанина и градских челника.
Изјаву Драгана Видаковића, председника ЗРЕПОК-а можете погледати
кликом на линк.

17.05.2013.

"Огрев“ АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у
којима су цене производа веома приступачне. Такође Огрев АД својим
купцима нуди и повољне услове плаћања.

17.05.2013.

Најављене измене пореских закона смањиће локални буџет, али је питање
колико ће користити привреди. Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а је
у интервјуу изнео своје мишљење у вези ове теме.

Сајам цвећа - Гомекс

08.

РТВ Сантос

09.

РТВ Сантос

Предавање Владета
Јеротић

10.

РТВ Сантос

ЗРЕПОК – Састанак са
градоначелником

11.

КТВ

12.

Лист Зрењанин

Огрев - Акција

Преливање из једне у
другу државну касу

Лист Зрењанин

Предавање др Владете
Јеротића у организацији
„Светосавља“

17.05.2013.

14.

Лист Зрењанин

Бесплатан технички
преглед при
регистрацији у „Точак
Ауту“

17.05.2013.

15.

КТВ

13.

Гомекс – Посета
основаца

24.05.2013.

Која је улога родитеља у правилном васпитању деце и како превазићи
кризу савремене породице нека су од питања о којима је било речи на
предавању акадмика др Владете Јеротића у уторак у амфитеатру
Техничког факултета „Михајло Пупин”, који је тог дана био тесан да прими
све заинтересоване грађане. Предавање под називом „Породица и
васпитање” организовала је Хуманитарна организација „Светосавље” у
сарадњи са Техничким факултетом и Зрењанинском гимназијом, поводом
међународног Празника породице.
„Точак ауто” увео је додатне олакшице за власнике који региструју своја
возила на техничком прегледу у Улици Жарка Туринског 58. Осим услуга
техничких и контролних прегледа возила, агенцијских услуга, бесплатног
издавања регистрационих налепница и других аутомеханичарских услуга,
од сада на лицу места постоји и шалтер поште. На тај начин се све услуге
заокружују на једном месту.
Компанија Гомекс је 23. маја угостила 8 ученика осмог разреда у пратњи
њиховог директра и педагога. Посета школе реализована је у оквиру
пројекта „ Професионална оријентација на преласку у средњу школу или
свет рада „.

24.05.2013.

У петак је у градској кући одржан трећи састанак зрењанинске пословне
заједнице и градских челника, у склопу пројекта ЗРЕПОК-а „Зрењанинска
сива књига 2013”. И овога пута на дневном реду су биле исте теме:
решавање проблема слабог квалитета гаса, како побољшати јавни превоз
у граду, а како отклонити саобраћајне гужве и успоставити бољи режим
саобраћаја на зрењанинским улицама, формирање социјално-економског
савета.
ПР текст фирме “Точак Ауто“

16.

Лист Зрењанин

Састанак представника
Зрењанинске пословне
заједнице и градских
власти

17.

Лист Зрењанин

Све више модела „500
Л“ на улицама

24.05.2013.

18.

РТВ Сантос

Ноћ Музеја – Персу
Маркети

20.05.2013.

19.

Портал I love
Zrenjanin

Ресторан „Голф“- Место
врхунске гастрономије

20.05.2013.

20.

Радио Зрењанин

Мркшићеви салаши
награђени на
Пољопривредном сајму

21.05.2013.

21.

Радио Зрењанин

Емисија – Отворени
телефон

22.05.2013.

22.

КТВ

„Промоција принципа
оснаживања жена у
пословању“

24.05.2013.

23.

КТВ

Огрев – Акција

27.05.2013.

24.

КТВ

Гомекс и Колгејт

28.05.2013.

Организатор дечијег програма манифестације „Ноћ музеја“ била је
компанија „Персу“. Она је организовала креативне радионице за најмађе
суграђане.
Власници фирми окупљених у пословном удружењу ЗРЕПОК недавно су
одржали један од својих редовних састанака у ресторану „Голф“. Након
састанка, привредници су имали су прилику да пробају деликатесе куће.
Мишљење чланова ЗРЕПОК-а о понуди ресторана можете прочитати у
прилогу.
Престижна признања на оцењивању квалитета меса и производа од меса,
поводом 80. међународног пољопривредног сајма, уручена су на
Новосадском сајму. За изванредан квалитет и широк асортиман прозвода и
ове године награђени су и производи “Мркшићевих салаша” из Српског
Итебеја.
Гост емисије био је Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а. Он је са
новинарком радија Зрењанин разговарао о активностима ЗРЕПОК-а.
У Хотелу Војводина одржан је семинар под називом „Промоција принципа
оснаживања жена у пословању“, који је реализовала Унија послодаваца
Србије уз подршку Агенције Уједињених нација за родну раноправност и
оснаживање жена и УПС- Послодавци Зрењанина. Семинар је отворио
помоћник градоначелника Зрењанина Душко Радишић, а испред
организације УПС-Послодавци Зрењанина присутнима се обратио члан
ЗРЕПОК-а Војин Обрадовић.
"Огрев“ АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у
којима су цене производа веома приступачне. Такође Огрев АД својим
купцима нуди и повољне услове плаћања.
Компанија ГОМЕКС и бренд Колгејт заједно организују акцију којом помажу
Онколошку дечију клинику.

25.

РТВ Сантос

26.

КТВ

Мини рукомет – Спонзор
„Персу“ маркети
Манифестација
"Банатска прича" и
Гомекс
Етно фестивал
„Банатска прича“ –
Генерални спонзор
компанија Гомекс

28.05.2013.

У оквиру акције Персу маркета „Месец рукомета“ одржано више такмичења
у спортској хали Медисон. Спонзор турнира „Персу Маркети“.

29.05.2013.

27.

РТВ Сантос

28.

РТВ Сантос

Огрев – Акција

31.05.2013.

29..

Лист Зрењанин

Оснаживање жена у
пословању

31.05.2013.

30.05.2013.

Етно фестивал „Банатска прича“ биће одржана у суботу 1.јуна на платоу и
паркингу Месне заједнице „Вељко Влаховић“ на Багљашу. Генерални
спонзор манифестације је компанија Гомекс .

"Огрев“ АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у
којима су цене производа веома приступачне. Такође Огрев АД својим
купцима нуди и повољне услове плаћања.
УПС-Послодавци Зрењанина у сарадњи са УПС из Београда организовали
семинар под називом „Промоција принципа оснаживања жена у
пословању“. У име зрењанинског огранка Уније послодаваца полазницима
се обратио Војин Обрадовић, а учеснике је, у име Градске управе,
поздравио помоћник градоначелника Зрењанина Душко Радишић.
Семинар је био намењен послодавцима и доносиоцима одлука у
предузећима. Међу учесницима су били Весна Пишчевић из Пословног
удружења БИД, Биљана Његреш и Јадранка Тодоровић из „Точак аута”,
Ђенђика Нађ из „Импела”, Снежана Петровић из „Банат преса”, Соња
Стојановић из „И таксија”, Јасмина Миланков из „Керамике Јовановић”,
Изабела Киш из Пословног удружења „ЗРЕПОК”, Славица Јовић из „ББ
трејда и Софија Анчић из „Дијаманта”.

