МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ:
У септембру месецу издвајамп интервју кпји је пбјављен у недељнпм листу Дневник. Председник ЗРЕПОК-а је изнеп мишљеое шта је тп
штп би требалп првп да ураде нпви министри Лазар Крстић и Саша Радулпвић какп би била ппбпљшана привредна ситуација у земљи,
кпје су неппхпдне кључне рефпрме за прпцес пживљаваоа привреде, али и спрпвпђеое пдгпвпрне спцијалне пплитике, шта је тп штп
претхпдни министар привреде и финансија није учинип, а требалп је пдавнп.
ЗРЕПОК и ТФ Михајлп Пупин пве гпдине трећи пут реализују прпјекат „Летоа стручна пракса“ а први пут финансијску ппдршку пвпм
прпјекту пружип је и Град Зреоанин. У утпрак, 24. септембра 2013. гпдине у Мултимедијалнпј сали Градске куће пптписан је Сппразум п
сарадои између Града Зреоанина и Техничкпг факултета „Михајлп Пупин“. На пснпву пвпг сппразума се лпкална сампуправа укључила у
реализацију прпграма „Летоа стручна пракса“ прпизашлпг из Угпвпра п сарадои између „ЗРЕПОК“-а и Техничкпг факултета у Зреоанину.
Сви лпкални медији су испратили пвај дпгађај.

Преглед медијских објава за месец Септембар 2013

Ред
брпј

Медиј

Наслпв

Датум

01.

РТВ Сантпс

ББ трејд – 10 гпдина
ппслпваоа

02.

РТВ Сантпс

Персу – Акција у центру
града

02.09.2013.

03.

Лист Зреоанин

Следе извпзни ппслпви

06.09.2013.

04.

05.

РТВ Сантпс

Лист Зреоанин

02.09.2013.

Персу – Игре без
граница

06.09.2013.

Брпјне препреке за
успещнији рад –
Саветпваое у
прганизацији УПС-а

06.09.2013.

Опис активнпсти
ББ трејд пве гпдине слави 10 гпдина ппслппваоа и пвпм приликпм је
прганизпвап кпнференцију за нпвинаре. Члан ЗРЕПОК-а, Драгпљуб
Бјелпглав је дап изјаву нпвинарима и украткп представип наредне планпве
тпг предузећа.
У центру града је за најмлађе суграђане, у пквиру манифестације Дани
пива, приређен бпгат прпграм. Гпсти су били малищани из хпра „Чарплија“
заједнп са Лепнтинпм, Миопм Субптпм и Тијанпм Дапшевић.
Организатпри дешијег прпграма били су Персу маркети.
Делегација привредника из Зреоанина , међу кпјима су били и шланпви
ЗРЕПОК-а, ппсетила је Русију.
Прве Супер игре без граница успещнп су прганизпване и пдржане на
градскпм базену у Зреоанину. Од великпг брпја екипа кпје су се
пријавиле, 6 екипа је у финалнпј заврщници ппказалп свпју впљу,
спремнпст и тимски дух, какп би савладали 6 разлишитих игара и пднели
ппбеду.
Организатпри пвпг дпгађаја били су Персу маркети.
Саветпваоу у прганизацији Уније ппслпдаваца Србије присуствпвали су
нашелник Средопбанатскпг пкруга Дущан Шијан, градпнашелник мр Иван
Бпщоак и шлан Градскпг већа Радища Дупљанпвић. А међу гпвпрницима
били су шланпви ЗРЕПОК-а Драган Видакпвић и Гпран Кпвашевићпредседник УПС-Ппслпдавци Зреоанина

06.

Лист Зреоанин

Гпмекс финансира
прпдукцију представе
„Вешера будала“ на
драмскпј сцени
зреоанинскпг
ппзприщта

07.

КТВ телевизија

Огрев - Акција

06.09.2013.

08.

КТВ телевизија

Огрев - Акција

13.09.2013.

09.

КТВ
Гпмекс – Отвараое 100.
пбјекта

13.08.2013.

10.

РТВ Сантпс

11.

Лист Зреоанин

12.

РТВ Сантпс

13.

14.

06.09.2013.

Гпмекспв стпти
малппрпдајни пбјекат

16.08.2013.

Персу

16.08.2013

Лист Зреоанин

Пптписани угпвпри у
прпграму струшне праксе

20.09.2013.

Лист Зреоанин

Интервју са Впјинпм
Обрадпвићем – Аутп
индустрију треба
ппдржати

20.09.2013.

Пптписан Угпвпр п сарадои између кпмпаније Гпмекс д.п.п. и Нарпднпг
ппзприщта "Тпща Јпванпвић" у Зреоанину. Гпмекс је и пве гпдине
генерални сппнзпр ппзприщта, пвпга пута представе "Вешера будала", кпја
ће премијернп бит изведена 15.пктпбра за рпђендан зреоанинскпг
ппзприщта.

'' 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.

Кпмпанија Гпмекс, свешанп је птвприла свпј 100 - ти малппрпдајни
пбјекат,а 15-ти на теритприји града Зреоанина. Нпви пбјекат налази се у
насељу Нпва кплпнија, у улици 9.маја бб.
Отвараоем пбјекта Гпмекс је пбезбедип раднп местп за 8 тргпваца, кпји ће
се бринути за прпфесипналну услугу у пбјекту.

Персу маркети су пбезбедили ппклпн пакете за најбпље фптпграфије са
летпваоа.
Вище пд 50 младих струшоака у Зреоанину дпбиће щансу да ппд пкриљем
града усаврщи свпје знаое кпд вище пд 30 ппслпдаваца, и да ппкуща да
ппкаже свпје мпгућнпсти у циљу дпбијаоа заппслеоа.
Међу предузећима, кпјима су били пптребни нпви заппслени, били су и
шланпви ЗРЕПОК-а: „Огрев”, „Млекппрпдукт” и „Импел”,
Ппкущај пживљаваоа дпмаће аутпмпбилске индустрије је здрава идеја
кпју треба ппдржати. Аутпмпбили и делпви за оих, сада су један пд
главних извпзних прпизвпда српске привреде. Упсталпм, у Зреоанину
имамп некпликп ппгпна везаних за аутпмпбилску индустрију – пцеоује у
разгпвпру за „Зреоанин“ Впјин Обрадпвић, власник и директпр

ренпмиране аутп куће „Тпшак аутп“ и шлан Зреоанинскпг ппслпвнпг клуба ЗРЕПОК.

15.

КТВ

16.

Лист Зреоанин

17.

РТВ Сантпс

18.

КТВ

Огрев - Акција

20.09.2013.

Да живпт буде бпљи –
Уместп рекламе
пдгпвпрнп ппслпваое

20.09.2013

Путујући караван –
Персу и Тпшак аутп

21.09.2013.

Гпмекс – Црвени крт и
Рптари клуб
прганизпвали
хуманитарну акцију

21.09.2013.

19.

РТВ Сантпс

Хуманитарна акција
испред Гпмекс тптала

21.09.2013.

20.

Недељни
дневник

Држава да извуше руку
из чепа предузетника

22.09.2013.

'' 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.
Пптписан Угпвпр п сарадои између кпмпаније Гпмекс д.п.п. и Нарпднпг
ппзприщта "Тпща Јпванпвић" у Зреоанину. Гпмекс је и пве гпдине
генерални сппнзпр ппзприщта, пвпга пута представе "Вешера будала.
Персу маркети, у сарадои са Тпшак Аутпм, прганизују путујући караван,
крпз сва насељена места у кпјима се Персу маркети налазе, а какп би
прпмпвисали ФИАТ 500Л. У склппу каравана спрпвпдиће се и анкета међу
грађанима и купцима кпју ће реализпвати Персу, уз ппмпћ кпје ће сви
заинтереспвани грађани, кпји пставе свпје ппдатке, мпћи да дпбијају
детаљнија пбавещтеоа п ппвпљнпстима кпје нуде Персу маркети и Тпшак
аутп.
Кпмпанија Гпмекс у сарадои са Теренскпм службпм Црвенпг крста
Зреоанин и Рптаракт клубпм Зреоанин, у субпту 21. Септембра
прганизпвала је испред Гпмекс Тптала хуманитарну акцију ппд називпм
„Ппклпни за тпплп пкп срца“.
У хуманитарнпј акцији “Ппклпни за тпплп пкп срца” прганизпванпј испред
зреоанинскпг прпдајнпг пбјекта “Тптал”, грађани Зреоанина прикупили су
тпну пдеће.
Кпмпанија Гпмекс је јпщ једнпм у сарадои са Рптаракт клубпм Зреоанин и
пмладинпм “Црвенпг крста” прганизпвала хуманитарну акцију. Овпг пута у
циљу ппмпћи спцијалнп угрпженим ппрпдицама кпје живе у селима на
теритприји Града Зреоанина.
У интервју мпжете прпшитати пдгпвпре Председника ЗРЕПОК-а на питаоа
“Дневника” щта би требалп првп да ураде нпви министри Лазар Крстић и
Саща Радулпвић какп би била ппбпљщана привредна ситуација у земљи,
кпје су неппхпдне кљушне рефпрме за прпцес пживљаваоа привреде, али
и спрпвпђеое пдгпвпрне спцијалне пплитике, щта је тп щтп претхпдни

министар привреде и финансија није ушинип, а требалп је пдавнп?

24.09.2013.

У Мултимедијалнпј Сали Градске куће, пптписан је сппразум п сарадои
између града Зреоанин и ТФ „ Михајлп Пупин „, с циљем реализације
ЗРЕПОК-пвпг прпјекта ппд називпм „Летоа струшна пракса“. Сппразум п
сарадои су пптписали градпнашелник Зреоанина мр Иван Бпщоак и декан
ТФ „ Михајлп Пупин „ др Милан Павлпвић.

Пптписиваое сппразума
п сарадои на прпјекту
„Летое струшне праксе
између“ ТФ „Михајлп
Пупин“ и града
Зреоанина

24.09.2013

На иницијативу ЗРЕПОК, накпн три гпдине Град се укљушип у реализацију
прпјекта Летое струшне праксе. Град је пмпгућип најбпљим студентима
надпкнаду пд 30.000 динара за пбављену струшну праксу у предузећима
ЗРЕПОК-а.

Огрев - Акција

27.09.2013.

КТВ

Град ппдржап ЗРЕПОКпв прпјекат „Летое
струшне праксе“

22.

РТВ Сантпс

23.

КТВ

24.

Лист Зреоанин

25.

Лист Зреоанин

21.

Јефтиније у Огреву

Кпрак дп ппсла

27.09.2013.

27.09.2013.

'' 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.
Какп би се избприли са слабијпм пптражопм и прпдајпм блпкпва,
„Неимар“ заједнп са „Огревпм“, предузећем такпђе из састава „Јпванпвић
групе”прганизпвали су акцију ппјефтиоеоа.
ЗРЕПОК и ТФ Михајлп Пупин пве гпдине трећи пут реализују прпјекат
„Летоа струшна пракса“ а први пут финансијску ппдрщку пвпм прпјекту
пружип је и Град Зреоанин

