МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ 2014. ГОДИНЕ:
У августу месецу бележимп велики брпј медијских пбјава.
ЗРЕПОК је са прпјектима рекпнструкције мурала „Четир` кпоа дебела“ и „Дечији зелени лист“ бип видљив у свим лпкалним и
регипналним медијима.
Изузетнп афирмативан прилпг п ЗРЕПОК-у, кап и п фирмама ЗРЕПОК-а, пбјављен је у листу Нпвпсти.
У специјалнпм дпдатку у листу Нпвпсти пбјављен интервју са чланпвима ЗРЕПОК-а. Драгпљуб Бјелпглав је представљен кап власник Персу
маркета. Персу маркети важе да су један пд впдећих тргпвачких ланаца у Впјвпдини са дпмаћпм рпбпм пп најппвпљнијпј цени. Гпран
Кпвачевић са Гпмекспм има визију за будућнпст, пн је изнеп свпје планпве за наредни перипд дпк је Председник ЗРЕПОК-а изнеп
мишљеое п инвестицијама, најважнијим циљевима и задацима града Зреоанина и Средопбанатскпг пкруга.

Преглед медијских објава за месец Август 2014

Ред
број
1.

Медиј
КТВ

2.

РТВ Сантос

3.

Новости, Дневник

4.

РТВ Сантос, КТВ,
Радио Зрењанин

5.

Портал Ја волим
Зрењанин

6.

Лист Зрењанин

Опис активности

Наслов

Датум

Месаре Мркшићевих
салаша

05.08.2014.

Представљање понуде и анкетирање грађана.

Персу Доља

05.08.2014.

У оквиру ширења своје продајне мреже, Персу маркети су отворили
нови Персу маркет у Зрењанину, у насељу Доља Црни шор.

Нова фарба за
„Четири коња“

Почиње обнова
мурала „Четир` коња
дебела“
Освежена „Четир`
коња дебела“

06.08.2014.

06.08.2014.

08.08.2014.

Вест у слици - У организацији ЗРЕПОК-а, 04.08.2014. године почела
је реконструкција мурала „Четири коња дебела“, који се налази на
фасади зграде у центру града и представља симбол Зрењанина.

У Зрењанину су данас почеле припреме за обнову чувеног мурала
“Четир’ коња дебела” који се налази на зиду стамбене зграде у
непосредној близини зрењанинске магистрале.
Радови на реконструкцији мурала „Четир’ коња дебела” који се
налази у улици др Емила Гаврила 23 започети су у понедељак, 4.
августа. Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) је организовао
реконструкцију на којој ће радити мр Милутин Мићић са својим
сарадницима уз финансијску подршку компаније „Карлсберг Србија”

и бренда „Лав.” Рок за завршетак радова је до 9. септембра

7.

Лист Зрењанин

8.

КТВ

9.

РТВ Сантос

10.

КТВ

11.

Портал Ја волим
Зрењанин

12.

Лист Данас

13.

021 инфо

14.

КТВ

15.

Лист Зрењанин,
Маркет нетворк,
Прогресиве
магазин

Аутомобил поново
постаје луксуз

08.08.2014.

У прилогу, о стању на тржишту аутомобила, за лист Зрењанин
говорио Војин Обрадовић, члан ЗРЕПОК-а.

Акција у Огреву

07.08.2014.

Представљање продајног асортимана у стоваришту Огрев.

12.08.2014.

У просторијама градског Пресс центра одржана је конференција за
новинаре поводом почетка реализације пројекта ЗРЕПОК-а и
компаније НИС, под називом „Дечији зелени лист“.

12.08.2014.

Пословно удружење ЗРЕПОК је на конференцији за новинаре
представило пројекат ” Дечији зелени лист” кроз који ће у дворишту
вртића у изградњи – “Алиса у земљи чуда”, за најмлађе бити
уређена зелена површина.

Враћају боје на
„Четир` коња“

08.08.2014.

Информација о почетку реконструкције мурала „Четир` коња
дебела“.

Гомекс, отворен нови
маркет у Суботици

09.08.2014.

Дечији зелени лист
ЗРЕПОК
конференција за
новинаре
ЗРЕПОК и НИС
уређују двориште
новог вртића на
Граднулици

Нови Гомекс у
Суботици

“Гомекс” је 8. августа отворио четврти продајни објекат у Суботици,
тако да ланац те компаније данас броји 120 малопродајних објеката.
09.08.2014.

16.

КТВ

17.

Лист Зрењанин

18.

РТВ Сантос

Акције у Огреву

14.08.2014.

Представљање продајног асортимана у стовариштима Огрев.

Озелењавање вртића
„Алиса“

15.08.2014.

Представљен пројекат „Дечији зелени лист“ на конференцији за
медије. НИС ће за овај пројекат обезбедити 437 хиљада динара, док
ће ЗРЕПОК додати још 100 хиљада како би се обезбедио
најсавременији заливни систем.

Нови Персу на
Багљашу

19.08.2014.

Компанија Персу је отворила нови продајни објекат у Зрењанину, у
насељеном месту Багљаш. Прилог са отварања.

18.08.2014.

Пр – Секретар ЗРЕПОК-а је на радију Зрењанин на мађарском и
српском језику представила пројекат „Дечији зелени лист“, који ће се
реализовати уз финансијску подршку компаније НИС од августа до
новембра месеца 2014. године-

19.08.2014.

19.

Радио Зрењанин

Представљање
пројекта „Дечији
зелени лист“

20.

Портал Ја волим
Зрењанин

Завршетак обнове
мурала и пре рока

21.

Радио Зрењанин

Реконструкција
мурала

22.

РТВ Сантос

23.

КТВ

24.

Вечерње Новости

25.

Лист Данас

19.08.2014.

“Обнова једног од најпрепознатљивијих симбола Зрењанина,
мурала “Четир коња дебела”, допринеће подизању замрлог духа и
ослобађању креативних потенцијала који постоје у граду”, рекао је
на конференцији за новинаре, који је одржан испред мурала Драган
Видаковић, председник пословног удружења ЗРЕПОК које је
покренуло иницијативу за обнову мурала.

Обнова мурала

Средњобанатски округ
– Биснис новости

20.08.2014.

У специјалном додатку у листу Новости објављен интервју са
члановима ЗРЕПОК-а. Драгољуб Бјелоглав је представљен као
власник Персу маркета, који су се доказали да су један од водећих
трговачких ланаца у Војводини са домаћом робом по најповољнијој
цени. Горан Ковачевић са Гомексом има визију за будућност, он је
изнео своје планове за наредни период док је Председник ЗРЕПОКа изнео мишљење о инвестицијама, најважнијим циљевима и
задацима.

Мурал – дошло до

22.08.2014.

Обнова мурала "Четир коња дебела" на бочној фасади зграде у

измена

Улици Емила Гаврила број 23, која гледа на магистралу у
Зрењанину, у току је, а сликар мр Милутин Мићић морао је да унесе
мање измене у своје "зидно" дело. Реч је о мањим сликарским
интервенцијама јер је дошло до премена на самој згради,
постављен је један прозор и направљена радња са излогом.
Промена има и у околини објекта у односу на период када је мурал
насликан.
Након двадесет и три године, овог лета су започети радови на
реконструкцији мурала „Четир’ коња дебела.“
Пројекат реализују компанија „Карлсберг“ и Зрењанински пословни
круг (Зрепок), а планирано је да препознатљиви симбол града нови
изглед добије почетком септембра.
На конференцији за медије одржаној у уторак, 19. августа, испред
мурала, Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а, рекао је да су
иницијативу за реконструкцију мурала покренули када је призор
четири коња дебела прекрио билборд комерцијалног садржаја.

26.

Лист Зрењанин

Обновљен мурал
„Четир` коња дебела“

22.08.2014.

27.

Лист Зрењанин

Посао почива на
рачуници

22.08.2014.

Горан Ковачевић о извозу у Русију и о привредном окружењу.

28.

КТВ
Округли сто „Лакше у
свет рада“

29.08.2014.

Тема округлог стола је била Лакше у свет рада. Представнице
фирми чланица ЗРЕПОК-а, Бојана Аћимов из компаније Гомекс и
Сања Титин из компаније Точак Ауто су упознале присутне
незапослене о процедурама селекције кандидата у тим фирмама.

Акција у Огреву

29.08.2014.

Представљање продајног асортимана.

Персу дечији програм
на Данима пива

29.08.2014.

И ове године осмишљен је програм за најмлађе Зрењанинце, Персу
маркети су и ове године ноциоси активности.

Акција у Огреву

29.08.2014.

29.

Радио Зрењанин

30.

КТВ

31.

РТВ Сантос

32.

КТВ

Огрев својим купцима по сниженој цени низ артикала. Директор
Огрева, Иван Радин је представио понуду Огрева.

