МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ:
У нпвембру бележимп велики брпј медијских пбјава у вези са прпјектпм „Дечији зелени лист“. Од стране нпвинара је изузетнп ппзитивнп
пцеоен ппслпвни дпручак кпји је ЗРЕПОК уприличип већ трећи пут.
Од чланпва ЗРЕПОК-а, у нпвембру се издвпјила кпмпанија Гпмекс, кпју је ппсетип Амбасадпр САД-а у Србији, Мајкл Кирби . Вест су пренели
сви лпкални, регипнални и наципнални медији.

Преглед медијских објава за месец Новембар 2014
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брпј

Медиј

1.

КТВ

2.

Ртв Сантпс

3.

Лист Зреоанин

4.

Лист Зреоанин,
Радип Зреоанин

5.

КТВ

6.

Дневник

Ппис активнпсти

Наслпв

Датум

Садоа дрвећа и цвећа у
двприщту вртића
„Алиса“

01.11.2014.

Вплпнтерска акција на
Граднулици

01.11.2014.

Акција у Пгреву

06.11.2014.

Стпварищте Пгрев АД свпјим купцима нуди велику групу прпизвпда пп
изузетнп ппвпљним ценама.

Пдржана радипница
ЗРЕППК-а п защтити
живптне средине

07.11.2014.

Ппслпвнп удружеое „Зреоанински ппслпвни круг” пд августа спрпвпди
акцију „Дешји зелени лист”, кпју суфинансира Кпмпанија НИС крпз прпграм
„Заједници заједнп”. У пквиру пвпг прпјекта, прганизпвана је радипница за
децу у вртићу „Бамби”. Глумица Ирена Тпт је заједнп са малищанима
извела је представу кпјпм је ппкущала да пбјасни деци кпликп је важнп
шувати прирпду.

Акција у Пгреву

14.11.2014.

Представљаое акцијске ппнуде у видеп прилпгу.

14.11.2014.

Председник удружеоа „Зреоанински ппслпвни круг“ Драган Видакпвић
пптписап је са студенткиопм Технишкпг факултета „Михајлп Пупин“
Маринпм Петрпв угпвпр п стипендираоу. Студенткиоа шетврте гпдине са
смера инжеоерски меначмент ппхађала је летоу струшну праксу, у
прганизацији ЗРЕППК-а, и ппщтп се ппказала кап најбпља међу псталим

Пптписан Угпвпр п
стипендираоу са
Маринпм Петрпв

У субпту, 01.11.2014. гпдине у прганизацији ЗРЕППК-а реализпвана је
вплпнтерска акција садое дрвећа и цвећа у двприщту вртића „Алиса“ на
Граднулици. У акцији садое су ушествпвали грађани МЗ Граднулица и деца
са рпдитељима из вртића „Алиса“. Ппсађенп је прекп 300 биљка.

пплазницима, ЗРЕППК ју је наградип стипендијпм у укупнпм изнпсу пд
120.000 динара, кпја ће јпј бити исплаћена у 12 једнаких месешних рата.

7.

8.

Лист Зреоанин,
РТВ Сантпс

Лист Зреоанин,
Радип Зреоанин

9.

РТВ Сантпс

10.

КТВ

11.

Ппртал Ја вплим
ЗР и Радип
Зреоанин

12.

Лист Зреоанин

Укљушиваое
предузетника у
рещаваое прпблема

Пптписан Угпвпр п
стипендираоу са
Маринпм Петрпв

14.11.2014.

Пдржан скуп Уније ппслпдаваца у Зреоанину. Дпгађају су присуствпвали и
мнпги виђенији зреоанински привредници кпји нису шланпви Уније.
Пкупљенима се пбратип председник Управнпг пдбпра Уније ппслпдавца
Србије г. Небпјща Милетић, председник Уније ппслпдаваца Впјвпдине г.
Станкп Крстин, шлан Управнпг пдбпра Уније ппслпдавца Србије, Члан
ЗРЕППК-а г. Гпран Кпвашевић и нпви председник Управнпг пдбпра и први
шпвек зреоанинске ппслпдавашке прганизације г. Гпран Нещић.

14.11.2014.

Пп заврщенпј „Летопј струшнпј пракси 2014”, у прпстпријама
„Зреоанинскпг ппслпвнпг круга“, уприлишенп је свешанп пптписиваое
угпвпра п стипендираоу са Маринпм Петрпв, студенткиопм шетврте
гпдине на студијскпм прпграму инжеоерски меначмент. Оен прпјектни
рад бип је „Ппзиципнираое и брендираое бренда ‘Дашија’ и фирме ‘Прва
зпна’ ДПП”.

Ппстављен систем за
заливаое у двприщту
вртића Алиса у земљи
шуда
Пбилазак вртића
„Алиса“

У пквиру прпјекта „Дешији зелени лист“, ЗРЕППК је уредип кпмплетнп
двприщте вртића „Алиса у земљи шуда“. 19.11.2014. је прганизпван
заједнишки пбилазак вртића са директпрпм Предщкплске Устанпве,
Председникпм ЗРЕППК-а, нпвинарима и шланпвима прпјектнпг тима.
19.11.2014
У слпбпднпм делу двприщта нпвпг зреоанинскпг вртића “Алиса у земљи
шуда” ппсађенп је вище пд 300 биљака и ппстављен је систем за заливаое
шиме је заврщен један деп прпјекта “Дешији зелени лист” кпји реализује
Ппслпвнп удружеое ЗРЕППК, захваљујући ппдрщци кпмпаније НИС.

Уређенп двприщте
вртића Алиса у земљи
шуда

Реш главнпг уредника

21.11.2014.

Недавнп усппстављена пракса Зреоанинскпг ппслпвнпг круга (ЗРЕППК) да
прганизује радне дпрушке са нпвинарима, представља успещан пример
ппдстицаоа јавнпг дијалпга! Сусрет „пши у пши“ представника привреде и
седме силе идеалан је мпдел за размену инфпрмација, скенираое стаоа у

13.

Лист Зреоанин

Радни дпрушак шланпва
ЗРЕППК-а са
представницима медија

14.

Ппртал Ја вплим
ЗР, Радип
Зреоанин, РТС

Америшки амбасадпр
Мајкл Кирби пбищап
кпмпанију “Гпмекс”

Блиц

Америшки амбасадпр: У
Србији има
предузетнишкпг талента

16.

Данас

Америшки амбасадпр у
Зреоанину

17.
18.

РТВ Сантпс
КТВ Зреоанин

19.

Лист Зреоанин

20.

КТВ Зреоанин

15.

21.

КТВ , РТВ Сантпс

21.11.2014.

26.11.2014.

друщтву и предлагаое кпнкретних мера. Пспбенпст ппследое пдржанпг
раднпг дпрушка пшитава се у кпнтрадиктпрнпсти, будући да су
привредници били критишнији пд ппсленика јавне реши?!
На пдржанпм раднпм дпрушку, шланпви ЗРЕППК-а, су са нпвинарима
разгпварали п кпмуникацији за градскпм управпм, рещаваоу прпблема
грађана, п изградои пбилазнице, и п успещнп реализпваним прпјектима...

Амбасадпр САД-а у Србији, Оегпва екселенција Мајкл Кирби ппсетип је
данас фирму шланицу ЗРЕППК-а, кпмпанију “Гпмекс” и уппзнап се са
кљушним ппказатељима ппслпваоа. Амбасадпр је са директпрпм
кпмпаније Гпранпм Кпвашевићем пбищап ппслпвни кпмплекс и уппзнап се
са прпцеспм рада у једнпм пд највећих тргпвинских ланаца у Впјвпдини.
SEAF South Balkan Fond је 2007. гпдине уз ппмпћ УСАИД-а, инвестирап у
ГПМЕКС и такп ппмпгап да пва кпмпанија са седищтем у Зреоанину
ппстане успещан тргпвински ланац кпји данас брпји 120 малппрпдајних
пбјеката.

Ппсета Америшкпг
амбасадпра Гпмексу

Акција у Пгреву

Излпжба радпва у
пквиру прпјекта „Дешији
зелени лист“

27.11.2014.

Представљаое прпдајнпг прпграма и акцијских снижеоа.

28.11.2014.

Заврщна активнпст на прпјекту „Дешији зелени лист“ је птвараое излпжбе
дешијих радпва пристиглих на кпнкурс кпји је бип реализпван у склппу
прпјекта. Излпжба радпва се прганизпвала у вртићу „АЛиса“ и приликпм
свешанпг птавараоа су прпглащени и најбпљи радпви пристигли на
кпнкурс и ппдељене су награде ппбедницима.

