МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ 2015. ГОДИНЕ:
У пктпбру месецу бележимп велики брпј пбјава.
Први Бизнис фпрум у Зреоанину, на кпјем су учествпвали представници највиших привредних институција Републике Србије је прпмпвисан
у свим медијима какп лпкалним такп и наципналним. Екпнпмски фпрум је нпсип назив „Услпви инвестираоа – мпгућнпсти заједничке
прпизвпдое и пласмана рпбе на тржиште“, а улпгу главнпг ппкрпвитеља нпсип је ЗРЕПОК.
Летоа стручна пракса ЗРЕПОК-а и Техничкпг факултета Михајлп Пупин бренд регипна и пример за углед. Инфпрмацију п завршетку прпјекта
пбјавиле све медијске куће у Зреоанину, лпкални ппртали, Вечерое нпвпсти

Преглед медијских објава за месец Октобар 2015

Ред
број

01.

02.

Медиј

КТВ Зрењанин

Лист Зрењанин

03.

РТВ Сантос

04.

РТВ Сантос

05.

КТВ Зрењанин

06.

Дневник. Радио
Зрењанин

07.

КТВ

Наслов

Датум

Опис активности

02.10.2015.

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД Зрењанин из недеље у недељу
организује акцијске продаје у којима су цене артикала веома приступачне,
исто тако стовариште Огрев својим купцима нуди и повољне услове
плаћања.

Куповина огрева за сто
породица

02.10.2015.

Акција фирме чланице ЗРЕПОК-а, компаније ББ трејд – Персу маркети и
Гранд кафе под називом „Топли динар“ за обезбеђивање огрева за око
стотину најугроженијих породица почиње од 01. И траје до 31. Октобра. Од
сваког оствареног рачуна у Персу маркетима током наредних месец дана
издвојиће се по 1 динар да би се на крају купио огрев у вредности од преко
милион динара.

Месаре Мркшићевих
салаша

05.10.2015.

Прилог о продајном
асортиману Огрева

Најава Економског
форума под
покровитељством
ЗРЕПОК-а

Акција у Огреву

08.10.2015.

09.10.2015.

Прилог о потрошњи меса, тржишним кретањима. У прилогу говорили
радници Мркшићевих салаша.

У мултимедијалној сали градске куће одржана је конференција за новинаре
поводом предстојећег „Бизнис форума“ који ће бити одржан у уторак, 13.
октобра, у Барокној сали градске куће. Зрењанински пословни круг најавио
да подржава организацију овог догађаја и преузима улогу главног
покровитеља.

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД Зрењанин из недеље у недељу
организује акцијске продаје у којима су цене артикала веома приступачне,
исто тако стовариште Огрев својим купцима нуди и повољне услове
плаћања.

08.

09.

РТВ Сантос

КТВ Зрењанин

Донација вртићу
Биберче

Сликарска колонија у
фирми чланици
ЗРЕПОК-а „УМ ИНГ“

09.10.2015.

09.10.2015.

Вечерње
Новости, Портал
Зрењанински

Најава економског
форума под
покровитељством
ЗРЕПОК-а

Бизнис форум у
Зрењанину под
покровитељством
ЗРЕПОК-а

14.

Политика
Портал I love
Zrenjanin
Портал
Зрењанински
Радио Зрењанин

15.

Портал 021

16.

Дневник, Лист
Зрењани

17.

КТВ Зрењанин

Амбијент за нова
улагања
Одржан економски
форум

18.

РТВ Сантос

Економски форум

13.10.2015.

19.

Портал
Зрењанински

Позив инвеститорима да
дођу

13.10.2015.

10.

11.
12..
13.

09.10.2015.

13.10.2015.

13.10.2015.

У склопу обележавања "Дечије недеље" деца зрењанинских вртића добила
су слатке пакете које им је припремила фирма чланица ЗРЕПОК-а,
компанија Гомекс. Поклоне су у градском вртићу "Биберче" у зрењанинском
насељу Зелено Поље поделили заменик градоначелника Саша Сантовац и
представници компаније ГОМЕКС.
У просторијама предузећа „Ум-инг“ одржана је тродневна ликовна колонија
којом је обележен датум рођења великог српског научника Михајла Пупина.
Дела настала у оквиру ове ликовне колоније биће продата на аукцији, а
остварени приход биће употребљен у хуманитарне сврхе.
У мултимедијалној сали градске куће одржана је конференција за новинаре
поводом предстојећег „Бизнис форума“ који ће бити одржан у уторак, 13.
октобра, у Барокној сали градске куће. Зрењанински пословни круг најавио
да подржава организацију овог догађаја и преузима улогу главног
покровитеља.

У Барокној сали Градске куће у Зрењанину одржан је први Бизнис форум,
на којем су учествовали представници највиших привредних институција
Републике Србије. Економски форум је носио назив „Услови инвестирања –
могућности заједничке производње и пласмана робе на тржиште“. скупу су
присуствовали и челници преосталих средњобанатских општина – Новог
Бечеја Саша Шућуровић, Житишта Митар Вучуревић, Нове Црње Пера
Миланков и Сечња Предраг Милошевић. Међу учесницима су били и
чланови удружења „Зрењанински пословни круг“, који је покровитељ
Бизнис- форума, а на скупу су, такође, говорили и представници
иностраних институција. Скуп је поред осталих поздравио министар
привреде у Влади Србије Жељко Сертић.

20.

Лист Зрењанин

21.

Лист Зрењанин,
Радио Зрењанин

22.

КТВ Зрењанин

23.

РТВ Сантос

24.

Портал Ја волим
Зрењанин

Смајлићи у Тоталу –
акција у фирми чланици
Гомекс

У кризи је култури помоћ
најпотребнија

16.10.2015.

16.10.2015.

Свечано проглашење
пројекта Летња стручна
пракса
Завршена летња
стручна пракса
Победница ЛСП 2015
Ивана Петров

Проглашени најбољи
студенти

Портал
Зрењанински

26.

КТВ Зрењанин

Акција у Огреву

15.10.2015.

27.

КТВ Зрењанин

Недељна акција у
Огреву

21.10.2015.

РТВ Сантос

Студентима Техничког факултета „Михајло пупин“ који су током лета
учествовали у петом циклусу Летње стручне праксе уручени су
сертификати за успешно завршене пројектне задатке. Победница петог
циклуса је Ивана Петров.
Студентима и учесницима пројекта обратили су се најпре продеканка
Драгана Глушац, координатор пројекта „Летње стручне праксе“ са стране
факултета, декан факултета Милан Павловић, председник „ЗРЕПОК“-а
Драган Видаковић, помоћник градоначелника Душко Радишић и
Александра Штрбац представник Националне службе за запошљавање
Зрењанин, као представник партнерске организације на пројекту.

25.

28.

Члан ЗРЕПОК-а, Горан Ковачевић, важи за великог добротвора који воли
позориште и несебично помаже културу. Захваљујући помоћи Гомекса
измењен је културни амбијент града, а публици је омогућено да ужива у
новим позоришним представама.
15. октобра 2015. Године, у просторијама Техничког Факултета "Михајло
Пупин" одржано је свечано проглашење победника петог, јубиларног
циклуса пројекта "Летња стручна пракса 2015".

15.10.2015.

Мркшићеви салаши
помогли да се у Итебеју
оформи одбојкашка
секција

Компанија Гомекс, угостила најмлађе суграђане – организована посета
Тоталу.

21.10.2015.

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД Зрењанин из недеље у недељу
организује акцијске продаје у којима су цене артикала веома приступачне,
исто тако стовариште Огрев својим купцима нуди и повољне услове
плаћања.

Друштвено одговорна фирма Мркшићеви салаши у Српском Итебеју
помогли да се оформи одбојкашка секција и да се успостави контакт са
одбојкашким клубом из Клека.

Краћи пут до радног
места

23.10.2015.

Летња стручна пракса ЗРЕПОК-а и Техничког факултета Михајло Пупин
бренд региона и пример за углед.

РТВ Сантос

Реновиран Персу маркет
у ТЦ код Бригадира
Ристића у Зрењанину

26.10.2015.

Прилог са отварања реновираног малопродајног објекта.

31.

Портал
зрењанински

Пословном удружењу
ЗРЕПОК приступио нови
члан

27.10.2015.

32.

Портал I love
Zrenjanin

Потписан Уговор са
победницом Летње
стручне праксе

28.10.2015.

Потписан Уговор са новим стипендистом ЗРЕПОК-а.

„Синема“ се не предаје

29.10.2015.

После најаве да ће компанија „Синестар”, која стоји иза водећег ланца
мултиплекса у региону, до краја ове године отворити биоскоп са пет
звездица и у Зрењанину, у оквиру Авив парка, Власник биоскопа „Синема”

Горан Ковачевић
Рубрика Иза Угла

30.10.2015.

Привреднике стигао нови намет : Бицикл-такса

29.

30.

Лист Зрењанин

33.

Дневник

34.

Лист Зрењанин

Одржан пети пословни доручак новинара и привредника у организацији
ЗРЕПОК-а. Главна тема овог скупа: ЗРЕПОК-у приступио нови члан,
Борислав Умићевић са фирмама УМ ИНГ и Петкус Балкан

Драган Видаковић потврђује „Дневнику” да ће биоскоп наставити са радом.
Прочитајте опширније ...

