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01. КТВ 

Дпнација Огрев-а 
Опщтпј бплници „Ђпрђе 

Јпанпвић“ 
01.07.2013. 

Фирма Керамика Јпванпвић, кпја делује у пквиру система ’’АД Огрев 
Зреоанин’’ , дпнирала је Одељеоу педијатрије зреоанинске Бплнице, 60 
квадратних метара плпшица ради ренпвираоа прпстпра у купатилу пвпг 
пдељеоа. 

02. КТВ 
Гпмекс – Ппсета 

делегације из Емирата 
04.07.2013. 

Рукпвпдствп једне пд највећих кпмпанија из Уједиоених арапских емирата 
ОМА Емиратес билп је у ппсети зреоанинскпј кпмпанији „ Гпмеч „. Тема 
разгпвпра управе „ Гпмеч“ - а са пвпм ренпмиранпм кпмпанијпм са 
блискпг истпка билп је унапређеое ппслпваоа Гпмеч-а у пбласти 
електрпнскпг ппслпваоа и ИТ технплпгија у пбласти платних картица и 
ПОС терминала најнпвије генерације. 

03. КТВ 
Огрев – Артикли на 
акцијскпј прпдаји 

05.07.2013. 
"Огрев“ АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у 
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне. Такпђе Огрев АД свпјим 
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

04. Лист Зреоанин 

Нпвп у Тпшак Аутп – 
Бесплатна летоа 
прпвера впзила 

05.07.2013. 

Свим власницима впзила марке „Фијат „Алфа рпмеп” и „Ланшиа” 
пмпгућенп је да тпкпм јула пбаве летоу прпверу свпјих шетвпрптпшкаща 
бесплатнп у аутп сервису „Тпшак аутп”. Ова акција важи за сва „Фијатпва” 
впзила ван гарантнпг рпка 

05. КТВ  Гпмекс - Ивандан 08.07.2013. 

Кпмпанија Гпмеч наставила је дпсадащоу традицију пбележаваоа 
празника у свпм највећем пбјекту, Гпмеч Тпталу на Леснини, наиме у 
недељу 07. јула, прганизпвана је прпдајна излпжба Иваоских веншића, 
ппвпдпм црквенпг празника Ивандана. 

06. РТВ Сантпс 
Акција Персу и Тпшак 

аутп  
10.07.2013. Ппгледајте заједнишку акцију наще две фирме шланице. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈУЛУ 2013. ГОДИНЕ: 

У пвпм месецу издвајамп хуманитарне активнпсти наших чланпва. Фирма Керамика Јпванпвић, кпја делује у пквиру система ’’АД Огрев 
Зреоанин’’ , дпнирала је Одељеоу педијатрије зреоанинске Бплнице, 60 квадратних метара плпчица ради ренпвираоа прпстпра у 
купатилу пвпг пдељеоа. Дпк је кпмпанија Гпмекс у сарадои са свпјим партнерпм дпнирала  Дечијем диспанзеру у Зреоанину пет 
мпнитпра за кпмпјутер, лцд телевизпр, двд плејер и дечији стп и стплице за чекапницу. 

 

Преглед медијских објава за месец Јул 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zoGKhEQoN2A
http://www.youtube.com/watch?v=zoGKhEQoN2A
http://www.youtube.com/watch?v=zoGKhEQoN2A
http://www.youtube.com/watch?v=Ttiti2oyPHw
http://www.youtube.com/watch?v=Ttiti2oyPHw
http://www.youtube.com/watch?v=Zd-AiPwesSE
http://www.youtube.com/watch?v=Zd-AiPwesSE
http://www.listzrenjanin.com/arhiva/index.php?option=com_content&view=article&id=30703:novo-u-toak-autu-besplatna-letnja-provera-vozila&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/arhiva/index.php?option=com_content&view=article&id=30703:novo-u-toak-autu-besplatna-letnja-provera-vozila&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/arhiva/index.php?option=com_content&view=article&id=30703:novo-u-toak-autu-besplatna-letnja-provera-vozila&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.youtube.com/watch?v=c_yTVKuPKm8
http://www.youtube.com/watch?v=I_XEQk0eWsE
http://www.youtube.com/watch?v=I_XEQk0eWsE


07. КТВ Огрев - Акција 12.07.2013. 
"Огрев“ АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у 
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне. Такпђе Огрев АД свпјим 
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

08. Лист Зреоанин 
Партнери у савременпм 

ппслпваоу 
12.07.2013. 

Делегација кпмпаније ОМА ЕМИРАТЕС из Уједиоених Арапских Емирата 
ппсетила Гпмекс. Тпм приликпм је разгпваранп п унапређеоу 
електрпнскпг ппслпваоа и ИТ технплпгије - платним картицама и ПОС 
терминалима најнпвије генерације. 

09. Лист Зреоанин 
Седми малппрпдајни 

пбјекат Гпмекс-а у 
Нпвпм Саду 

12.07.2013. 

Компанија "Гомекс" наставља са ширењем своје малопродајне мреже и у 
Новом Саду.  
Отварањем седмог објекта у Новом Саду Гомекс је обезбедио радно место 
за 8 трговаца, који ће се бринути за професионалну услугу у објекту. 

10. РТВ Сантпс Персу маркет у Сешоу 15.07.2013. 
И кпмпанија Персу наставља са щиреоем свпје малппрпдајне мреже. 
Отвпрен је нпви пбјекат у Сешоу.  

11. КТВ Гпмекс- дпнација 
дешијем диспанзеру 

17.07.2013. 
У наставку хуманитарних акција, кпмпаније Гпмеч и Нелт дпнирале су 
Дешијем диспанзеру у Зреоанину пет мпнитпра за кпмпјутер, лцд 
телевизпр, двд плејер и дешији стп и стплице за шекапницу. 

12. РТВ Сантпс Дпнација - Гпмекс 17.07.2013. 

13. КТВ Гпмекс – Представљаое 
сезпнске рпбе 

19.07.2013 

Бпјана Нићетин маркетинг меначер пве кпмпаније представила је 
аспртиман сезпнске рпбе у Гпмексу,кап и акцију „ Месец млекаре 
Субптица „ . Гпмекс впди и друщтвенп пдгпвпрне акције, а једна пд оих је 
и ппмпћ дешијим устанпвама у Дпмпвима зравља щирпм Впјвпдине. У 
нареднпм перипду кпмпанија Гпмеч ппмпћи ће педијатрије у Врщцу, 
Башкпј Паланци и Нпвпм Саду. 

14. КТВ Огрев - Акција 19.07.2013. 
"Огрев“ АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у 
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне. Такпђе Огрев АД свпјим 
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

15. КТВ 
Пптписиваое угпвпра 4 

такси удружеоа 
19.07.2013. 

У Градскпм прес центру, пдржана је кпнференција за нпвинаре ппвпдпм 
пптписиваоа Декларације између 4 највећа такси превпзника у нащем 

http://www.youtube.com/watch?v=qDkCQYo2XA0
http://www.youtube.com/watch?v=6QrdUOs8YiY
http://www.youtube.com/watch?v=sAj2aQzZVv4
http://www.youtube.com/watch?v=sAj2aQzZVv4
http://www.youtube.com/watch?v=kaKbB0XRMoU
http://www.youtube.com/watch?v=dUHn66_5mRM
http://www.youtube.com/watch?v=dUHn66_5mRM
http://www.youtube.com/watch?v=qcRwVHJivlk
http://www.youtube.com/watch?v=Y8eLPO92MDs
http://www.youtube.com/watch?v=Y8eLPO92MDs


 

 

16. РТВ Сантпс 
Кпнференција за 
нпвинаре – Такси 

удружеоа 
19.07.2013. 

граду. Декларацију су пптписали директпри „И таксија“, „Халп таксија 023“, 
„Мачипревпза д.п.п.“ и Удружеоа „Радип такси плус“. 

17. РТВ Сантпс Бипскпп Синема  22.07.2013. 

Нпви прпграм Бипскппа у Зреоанину. Ппгледајте најаву на линку.  

18. РТВ Сантпс Синема – Најава  24.07.2013. 

19. КТВ 
Гпмекс – пптписиваое 

угпвпра п грађевинскпм 
земљищту 

25.07.2013. 

Градпнашелник Зреоанина мр Иван Бпщоак и изврщни директпр за 
финансије кпмпаније Гпмекс Драган Ранисављевић пптписали су данас 
Угпвпр п птуђеоу неизграђенпг грађевинскпг земљищта у Индустријскпј 
зпни Југпистпк, вредан 42.000 евра. 

20. КТВ Огрев - Акција 26.07.2013. 
"Огрев“ АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у 
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне. Такпђе Огрев АД свпјим 
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

http://www.youtube.com/watch?v=lrMI5oVcVPo
http://www.youtube.com/watch?v=lrMI5oVcVPo
http://www.youtube.com/watch?v=lrMI5oVcVPo
http://www.youtube.com/watch?v=p4pAFK0_hi8
http://www.youtube.com/watch?v=LxvltYf1frU
http://www.youtube.com/watch?v=HCTgiMBUAX4
http://www.youtube.com/watch?v=HCTgiMBUAX4
http://www.youtube.com/watch?v=HCTgiMBUAX4
http://www.youtube.com/watch?v=p19ZteZJ2_Y

