МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ 2013. ГОДИНЕ:
Прпјекат “Образпваоем дп лакшег заппшљаваоа” један је пд 17 пдпбрених кпји ће дпбити бесппвратна средства у пквиру прпграма
„Спцијалнп екпнпмски развпј Дунавске регије у Србији“ , кпји се финансира из ИПА фпнда Еврппске уније и Аустријске развпјне агенције.
ЗРЕПОК је један пд сарадника на прпјекту и приликпм прпмпције прпјекта у разним медијима се више пута сппмиое.
Фирме чланице ЗРЕПОК-а: Гпмекс, Персу маркети, Синема, Огрев и Тпчак Аутп су у августу месецу имали највише пбјава.
Гпмекс, Огрев и Персу маркети се издавајају са редпвним акцијским прпдајама. Тпчак Аутп редпвнп пбјављује ПР текст у Листу Зреоанин,
дпк је бипскпп Синема гледапцима пружип прилику да присуствују истпријскпм дпгађају - први пут у Зреоанину јавнп емитпван филм у
3Д дигиталнпм фпрмату.

Преглед медијских објава за месец Август 2013
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01.

КТВ

Гпмекс – Щиреое
прпдајне мреже

01.08.2013.

02.

РТВ Санупс,
Радип Зреоанин

Chicken fest 2013.

02.08.2013.

03.

Лису Зреоанин

Парцеле купили Гпмекс
и Мера

02.08.2013.

Ппис акуивнпсуи
Кпмпанија „ Гпмекс „ насуавља са щиреоем малппрпдајне мреже.
Пувпрени су пбјекуи у Сефкерину и у Сакулама щуп шини да малппрпдајна
мрежа Гпмекс-а брпји 99 пбјекауа. Кпмпанија „ Гпмекс „ је друщувенп
пдгпвпрна фирма уе врлп шесуп или ппкреће или ушесувује у хуманиуарним
акцијама.У упку је акција ппремаоа педијаурија у Впјвпдини у кпјпј
кпмпанија „ Гпмекс „ ушесувује.
Седми пп реду Шикен фесу пдржан је у Жиуищуу, пд 2. дп 4.08.2013. Кап
генерални ппкрпвиуељ пвпг дпгађаја знашајнпг за Ппщуину Жиуищуе,
Персу маркеуи су исуакли друщувену пдгпвпрнпсу и знашај за развпј пвпг
месуа и пкплине.
На свпм щуанду угпсуили су мнпге ппслпвне парунере, сараднике и
заппслене и урудили се да буду дпмаћини каквпг пва манифесуацији
заслужује.
Прпслављајући 10 гпдина пд успещне привауизације фирме Вележ, Даркп
Бјелпглав, кпмерцијални дирекупр ББ Траде дпбип је плакеуу за
најуспещнију привауизацију и за вищегпдищое улагаое у привреду
Ппщуине Жиуищуе.
У зреоанинскпј индусуријскпј зпни „Југписупк“ две парцеле дпбиле су
нпве власнике. Купппрпдајни угпвпри ппуписани су са„Гпмкеспм” и
„Мерпм”. Тргпвински ланац купип је 4.800 квадрауних меуара и планира
да изгради дисурибууивни ценуар за складищуеое меса и месних
прерађевина. Угпвпр су прпщлпг пеука ппуписали градпнашелник мр Иван
Бпщоак и изврщни дирекупр „Гпмекса” Драган Ранисављевић.

04.

Лису Зреоанин

Хуманиуарна акција
Гпмекса

02.08.2013.

Кпмпанија Гпмекс насуавља да ппмаже дешијим усуанпвама у дпмпвима
здравља щирпм Впјвпдине, у сарадои са брендпвима прпизвпђаша P&G

Ппнпвп ради бипскпп
Синема

02.08.2013.

Прпјексијама најнпвијег Хпливудскпг басуера, Щурумфпви, у Зреоанину
ппнпвп ппшиое да ради бипскпп, а гледапци имају прилику да присусувују
исупријскпм дпгађају - први пуу у Зреоанину биће јавнп емиупван филм у
3Д дигиуалнпм фпрмауу.

05.

Лису Зреоанин

06.

КТВ

Пгрев

02.08.2013.

07.

КТВ

Пгрев- Акција

09.08.2013.

08.

Лису Зреоанин

У Зреоанинскпј Синеми
за викенд

09.08.2013.

09.

Лису Зреоанин

Признаое за ББ ураде у
Жиуищуу

09.08.2013.

10.

КТВ

Акције у Гпмексу

13.08.2013.

11.

РТВ Санупс

Пбразпваоем дп лакщег
заппщљаваоа

13.08.2013.

12.

КТВ

Пувараое Едукауивнпг
ценура – ИПА прпјекау

13.08.2013.

'' Пгрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у
кпјима су цене прпизвпда вепма присуупашне. Такпђе Пгрев АД свпјим
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа.
У зреоанинскпм Бипскппу „Синема“ прпщлпг пеука, 2. авгусуа, била је
прва јавна „3Д“ премијера, прпјекција најнпвијег хпливудскпг
блпкбасуера, Щурумфпви („Тхе Смурес 2”) - самп два дана накпн оегпве
свеуске премијере.
ББ ураде – прпдајни пбјекуи „Персу“ маркеуа заслужили су признаое за
најуспещнију привауизацију у ппщуини Жиуищуе у прпуеклих десеу гпдина.
Признаое је на свешанпм пувараоу пвпгпдищое уурисуишке
манифесуације Шикен фесу у пеуак 02. авгусуа примип Даркп Бјелпглав,
кпмерцијални дирекупр, кпји је заједнп са браупм Драгпљубпм , псниваш и
власник.
Гпмекс ппред редпвних недељних акција у свпјим малппрпдајним
пбјекуима ускпрп ппкреће и акцију за набавку јефуинијег щкплскпг
прибпра и ђашких упрби.
Крпз ИПА Прпјекау (Спцијалнп екпнпмски развпј дунавске регије у Србији)
су пбезбеђена средсува за рекпнскурукцију пбјекуа и ппремаое
едукауивнпг ценура. Ппдрщка , али и први дирекуни кприсници на прпјекуу
су Зреоанински ппслпвни круг – ЗРЕППК и ХИП Пеурпхемија из Паншева.

13.

Лису Зреоанин

Преквалификација и
пбука за незаппслене

16.08.2013.

14.

КТВ

Акција у Пгреву

16.08.2013

15.

КТВ

Гпмекс – Пувараое
уренинг ценура

21.08.2013.

16.

РТВ Санупс

Гпмекс – Тренин ценуар

21.08.2013.

17.

КТВ

Акција у Пгреву

23.08.2013.

18.

Лису Зреоанин

Смаоена прпдаја нпвих
ауупмпбила

23.08.2013.

19.

РТВ Санупс

ББ кпмпани на сајму
Инпкпп

22.08.2013.

20.

РТВ Санупс

Персу – Игра без
границе

29.08.2013.

'' Пгрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у
кпјима су цене прпизвпда вепма присуупашне. Такпђе Пгрев АД свпјим
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа.
Упшивщи ппуребу да едукацију сппсувених кадрпва ппдигне на знашајнп
вищи нивп, кпмпанија Гпмекс је у преухпднпм перипду реализпвала један
прпјекау пбједиоаваоа свих акуивнпсуи из пбласуи пбразпваоа радне
снаге у мпдеран Тренинг ценуар. Пвај пбразпвни ценуар кпнципиран је
уакп да пплазници, на једнпм месуу, ппхађају инуензивне прпграме кпји су
суудипзнп припремљени и прилагпђени ппуребама едукације радника
кпји се припремају за радна месуа касира и ппслпвпђе у малппрпдаји.
'' Пгрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у
кпјима су цене прпизвпда вепма присуупашне. Такпђе Пгрев АД свпјим
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа.
Прпдаја ауупмпбила у Еврппи је пала ппследоих месеци на најнижи нивп у
ппследоих 20 гпдина. Псцилације у прпдаји нпвих ауупмпбила пгледају се
и на нащем уржищуу а пп решима Биљане Оергещ, меначерке прпдаје
впзила у аууп салпну „Тпшак Аууп“ уражоа је псеунија самп кад се уз
прпдају нуди и нека прпмп акција.
У пквиру ЧИВ сајма инпвација, кппперација И предузеунищува Инпцппп,
ББ Траде и ББ Цпмпант имаће прилику да прганизују свпј излпжбени
прпсупр. Замищљенп је да ури дана урајаоа сајма, нащим ппслпвним
парунерима, ппсеуипцима и ппурпщашима предсуавимп све пнп щуп нас
предсуавља и пнп у шему урајемп свих пвих гпдина. Пд привауне рпбне
марке у кпје спадају вище разлишиуих рпбних кауегприја, па све дп
прпдајнпг излпжбенпг дела рпбне марке Деликауп, Беликинп и Зрелп.
Супер игре без граница, први пуу у прганизацији Персу маркеуа у
Зреоанину, пдржаће се пд 29.08. дп 01.09. на градскпм базену. За сваки
дан, пд 15 дп 19х, припремљен је инуересануан прпграм, кап и дружеое уз
игре и музику. Игре без граница, бащ кап и пне некада, ппдразумевају
надмеуаое уимпва у разним вещуинама, знаоу и сналажљивпсуи.

21..

22.

23.

РТВ Санупс

КТВ

КТВ

Скуп привредника у
Хпуелу „Впјвпдина“

Сасуанак Уније
ппслпдаваца

Пгрев - Акција

29.08.2013.

У хпуелу “ Впјвпдина “ , пдржан је скуп меначера малих, средоих и
великих предузећа из Зреоанина и Банауа са рукпвпдипцима Уније
ппслпдаваца Србије.

29.08.2013.

На пвпм скупу предсуављени су суавпви Уније ппслпдаваца Србије на ури
уеме – Закпну п раду, ппрескпј пплиуици у пбласуи зарада и прпписима у
ургпвини. Предсуављени су прпблеми кпји су у пвим пбласуима
иденуификпвани пвпгпдищоим исураживаоем суавпва ппслпдаваца п
ппслпвнпм пкружеоу.

30.08.2013.

'' Пгрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у
кпјима су цене прпизвпда вепма присуупашне. Такпђе Пгрев АД свпјим
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа.

