
 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 

 

01. КТВ  Акција у Огреву 06.08.2015. 

Током недељне акције у „Огреву“ по веома повољним ценама можете 
купити гранитну италијанску керамику, каду „Астра луџ“, као и угаљ 
Бановићи и угљане брикете. Током трајања акције за куповину дрвених 
прозора свим купцима у „Огреву“ биће одобрен попуст од 5%. 

02. КТВ Акција у Огреву 13.08.2015. 

Током Акције недеље која ће трајати од 14. до 21.агуста, стоваришта 
Огрева а.д., потенцијалним купцима понудиће поред осталих артикала и 
италијанске гранитне плочице димензија 60џ60 цм, фасадни стиропор од 5 
цм и велики избор туш кабина. 

03. КТВ Акција у Огреву 20.08.2015. 
Прилог о новим снижењима у стовариштима „Огрев“. 

04.. РТВ Сантос 

Отварање Гомекс 
Тотала 

28.08.2015. 

Реновирани и освежени објекат ТОТАЛ у улици Марка Орешковића бб, у 
зрењанинском насељу "Ружа Шулман" отворен је у петак, 28. августа, 
тачно у 09 ч. Објекат су свечаним пресецањем врпце отворили власник и 
оснивач команије "ГОМЕКС" Горан Ковачевић и градоначелник Зрењанина 
Чедомир Јањић. Отварању реновираног објекта ТОТАЛ присуствовао је и 
велики број пословних партнера као и чланова Удружења ЗРЕПОК. 05. КТВ 

06. КТВ 

Гомекс – продајна 
изложба 

31.08.2015. 

На паркингу код Централне апотеке у Зрењанину одржана је смотра 
народног стваралаштва „Банатске вредне руке“ коју је организовала 
компанија Гомекс у оквиру манифестације „Дани пива“. 

07. Радио Зрењанин 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ 2015. ГОДИНЕ: 

У августу месецу истичемп активнпсти кпмпаније Гпмекс.  

Крајем августа су у Зреоанину, члан ЗРЕПОК-а и директпр кпмпаније „Гпмекс” Гпран Кпвачевић и градпначелник Зреоанина Чедпмир Јаоић 
свечанп  птвприли ренпвирани пбјекат „Гпмекс Тптал” супермаркет. Отвараоу ренпвиранпг пбјекта ТОТАЛ присуствпвап је и велики брпј 

ппслпвних партнера кпмпаније Гпмекс, кап и чланпва Удружеоа ЗРЕПОК. 

 

Преглед медијских објава за месец Август 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cxBSysUyzwU
http://www.youtube.com/watch?v=T6ypMxKprhM
http://www.youtube.com/watch?v=LwwC54yJCnk
http://www.youtube.com/watch?v=g5-REA14EA4
http://www.youtube.com/watch?v=tV6zmAUWeag
http://www.youtube.com/watch?v=ialIb7wc_Ac


 

 

08. Дневник 
Отворен реновирани 

Гомекс Тотал 
31.08.2015. 

Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић и директор компаније „Гомекс” 
Горан Ковачевић свечано су отворили реновирани објекат „Гомекс Тотал” 
супермаркет. 

09. Лист Зрењанин 
Да ли се код нас исплати 

залагати се на послу? 
31.08.2015. 

У рубрици Сучељавање Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а изнео 
мишљење на тему да ли се исплати залагати се на послу. Његово 
мишљење је да су Потребнији радници боље плаћени и да се сваки труд 
исплати.  

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/otvoren-renovirani-%E2%80%9Egomeks-total%E2%80%9D-supermarket
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/otvoren-renovirani-%E2%80%9Egomeks-total%E2%80%9D-supermarket

