МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 2015. ГОДИНЕ:
У септембру месецу издвајамо:
У гостима “Зрењанинског пословног круга” били су представници Пословног удружења “Градац 97” из Чачка. Привредници организовани у
пословна удружења окупили су се како би разменили искуства и иницирали будућу сарадњу пословних удружења у Србији. Госте је посебно
интересовало како ЗРЕПОК, као пословно удружење сарађује са локалном самоуправом.

Преглед медијских објава за месец Септембар 2015
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Опис активности
Члан ЗРЕПОК-а и генерални директор компаније Гомекс Горан Ковачевић,
један од најпознатијих привредника, у интервјуу говори о одрастању у
Барањи, младалачким амбицијама, доласку у Банат.
Зрењанински пословни круг- ЗРЕПОК – који је лане омогућио
реконструкцију мурала „Четир’ коња дебела”, насталог 1991. године,
сматра да у ужем центру града постоје две интересантне локације. Једна
од њих је бочни зид зграде Самосталног синдиката у Улици краља Петра –
зид према дворишту Градске куће, а друга је зид фискултурне сале
Гимназије.
Акцијска продаја у Огреву. Огрев сваке недеље организује акцијску продају
одређених производа. Понуду Огрева за другу недељу можете погледати
овде. Најаву акцијске продаје за трећу недељу овде.
Са Гораном Ковачевићем, генералним директором Гомекса, разговарано је
о уласку овог трговинског ланца на тржиште Београда, ширењу у другим
регионима, новом начину брендирања продавница, унапређењу
логистичко-дистрибутивних капацитета, као и о другим актуелним темама.
Оно што је у овом тренутку највећа новост када је реч о Гомексу, су
преговори који се тренутно воде са више потенцијалних стратешких
партнера који би обезбедили даље ширење на територији целе Србије.
Трговински ланац ГОМЕКС, је у сарадњи са брендовима “Gillette” i “Head &
Shoulders” покренуо хуманитарну кампању, током које је део средстава
прикупљених продајом џилет бријача и шампона Head & Shoulders” био
уплаћен Фондацији “Подржи живот” из Београда.

08.

Радио Зрењанин

09.

Лист Зрењанин

10.

Портал
Зрењанински

11.

Лист Зрењанин

12.

Портал
Зрењанински

13.

14.

Портал Ја Волим
Зрењанин

Лист Зрењанин

Губи онај ко не устаје
после пада

11.09.2015.

Шта је занимало Чачане

12.09.2015.

Јаче економске везе

18.09.2015.

У таксију само класична
музика

Гомекс на Грожђенбалу
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Све је почело од једног изнајмљеног апарата за кокице и мале
предузетничке иницијативе пре готово четврт века. Драган Видаковић,
основач „Импела”, највећег ланца киоска у Банату, временом је ширио
послове, поставши власник или сувласник још неколико фирми у
Зрењанину и Кикинди које данас упошљавају преко стотину и педесет
људи. Један је од оснивача и актуелни председник пословног удружења
„Зрењанински пословни круг” (ЗРЕПОК), а члан је и Управног одбора
организације „Светосавље”. Са угледним предузетником разговарамо о
животним назорима, о „употребној вредности” знања и младим људима
који желе да се посвете бизнису.

У гостима “Зрењанинског пословног круга” били су представници
Пословног удружења “Градац 97” из Чачка. Привредници организовани у
пословна удружења окупили су се како би разменили искуства и иницирали
будућу сарадњу пословних удружења у Србији. Госте је посебно
интересовало како ЗРЕПОК, као пословно удружење сарађује са локалном
самоуправом

Многи се Зрењанинци изненаде када уђу у возило “И – таксија” (фирме
чланице ЗРЕПОК-а), којим управља Звонимир Мијатовић, јер их, осим
комфорног возила и љубазног возача, из звучника дочека – Бетовен!
Манифестација у част грожђа, вина и винограда, која се у Вршцу
прославља дуже од пола века, “Дани бербе грожђа” одржана је 58. пут од
17. до 20. септембра. Компанија Гомекс са задовољством се одазвала
позиву организатора да буде део манифестације и на тај начин допринесе
квалитету занимљивог културно-забавног догађаја.
Зрењанински „Млекопродукт” може да извози своје производе на тржиште
царинског савеза који чине Русија, Белорусија и Казахстан. Како је прошле
недеље јавност известила министарка за пољопривреду др Снежана
Богосављевић Бошковић, зелено светло да купцима из поменутих земаља
продају своје производе од млека и меса, поред „Млекопродукта” добило је
још седам српских произвођача хране.
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Директор “Гомекса” Горан Ковачевић и директорка Народног позоришта
“Тоша Јовановић” Ивана Кукољ Соларов, потписали су данас споразум
којим се наставља дугогодишња сарадња трговинске компаније и градског
театра.

Свечано потписивање
Уговора између Гомекса
и Народног позоришта
Тоша Јовановић

Гомекс у Лаћарку

Сарадња је успостављања 2010. године ради промовисања културе и
позоришне уметности у Зрењанину.

30.09.2015.

Нови објекат у малопродајној мрежи компаније Гомекс отворен је 30.
септембра у Лаћарку, месту надомак Сремске Митровице. Отварању
објекта присуствовали су директор компаније Гомекс Горан Ковачевић и
градоначелник
Сремске
Митровице
Бранислав
Недимовић
са
сарадницима.

