МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ 2015. ГОДИНЕ:
У нпвембру месецу издвајамп прилпге на тему реакције привредника на птвараое Авив парка, на ту тему гпвприли су Драгпљуб Бјелпглав,
Гпран Кпвачевић, Драган Видакпвић.
О томе како треба креирати привредни амбијент у Граду говорио је Будимир Јовановић, ове информације су пренели Дневник, Данас, Лист
Зрењанин, Радио Зрењанин.
Стева Кочалка је у интервју за портал “I love Zrenjanin” говорио о почецима његовог пословања, којих принципа се највише држао у току рада,
какви су услови пословања у Зрењанину и слично. Погледајте прилог овде.

Преглед медијских објава за месец Новембар 2015
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Реакција привредника и
грађана на отварање
Авив парка

04.11.2015.

О отварању Продајног центра „Авив“ говорили чланови ЗРЕПОК-а, Горан
Ковачевић и Драгољуб Бјелоглав.

06.11.2015.

став Горана Ковачевића, члана ЗРЕПОК-а и власника трговинског ланца
Гомекс у вези намета на држаче бициклова: Велики могу да плате, али
претерани намети ипак на крају поскупљују наше пословање. Мали трговци
неће моћи да плате овај трошак, јер они ионако раде на ивици опстанка, па
ће сталке уклонити. За резултат ћемо имати бицикле наслоњене на
фасаде зграда, што је много скупља варијанта,

06.11.2015.

Следи селидба закупаца из центра, али у пословне просторе могли би
доћи трговци другачијег профила – изјавили чланови ЗРЕПОК-а у вези
отварања тржног центра Авив на периферији града. – Нема сумње да ће
отварање „Авив парка” утицати на пословни амбијент у центру града –
речено је на прошлонедељном састанку чланова Зрењанинског пословног
круга (ЗРЕПОК) са новинарима. Чланови овог пословног удружења указали
су на чињеницу да ће људи који имају трговине у центру града морати да
адаптирају свој бизнис, јер би у противном могао услeditи „панчевачки
сценарио” поптпуно опустелог центра.

06.11.2015.

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД из недеље у недељу организује
акцијске продаје. Прилог са новим снижењимa.

Такса и пет зона за
паркирање бицикала
3.

Вечерње
новости,
Политика

4.

Лист Зрењанин

5.

КТВ

Опис активности

Наслов

Нови трговачки поредак

Акција у Огреву

6.

7.

Дневник

Данас
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Дневник
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КТВ

10.

Радио Зрењанин

Неки градови поклањају
хале улагачима
Будимир Јовановић Инвеститори немају ни
времена ни воље да се
боре са
администрацијом

Импел: Учестале крађе
по зрењанинским
трговинама

10.11.2015.

Огрев

11.11.2015.

Акција Персу маркета и
Гранд кафе : Куповина
огрева за 100 породица
11.

Радио Зрењанин

12.
13.

Портал Ја волим
Зрењанин

06.11.2015.

Персу маркети и Гранд
кафа прикупили огрев за
100 породица

17.11.2015.

Будимир Јовановић, члан ЗРЕПОК-а, власник и директор “Јовановић групе”
која у свом саставу има и производњу и трговину сматра да је задатак
сваке власти у граду јесте да направи такав амбијент, да Зрењанин са
садашњих 75.000 стигне до 100.000 становника. Тек тада, по мишљењу
Јовановића, овај град има шансе да буде привредни, културни, образовни
и универзитетски и спортски центар. Зрењанин то не може да достигне
природним прираштајем, али може отварањем производних погона и
привлачењем младих, образованих стручњака са стране – сматра
Јовановић. Како истиче, производња и производни погони су императив.
Фирма чланица ЗРЕПОК-а, предузеће „Импел“, које у свом саставу има
киоске и малопродајне објекте у Зрењанину и Кикинди, сваке године због
крађа претрпи штету од 500.000 па све до милион - Краде се све што се
украсти може. Имамо случајеве провала у сам објекат, али врло често се
краде са спољне стране, са пулта, или пиће из расхладних уређаја, а лети
сладолед из замрзивача – објашњавала је директорка „Импела“ Сандра
Чобанов.
Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД из недеље у недељу организује
акцијске продаје. Прилог са новим снижењимa.

Велика хуманитарна акција Персу маркета и Гранд кафе, под називом
Топли динар, за обезбеђивање огрева за око 100 најугроженијих породица,
почела је 1. и трајала је све до 31. октобра. Од сваког оствареног рачуна у
Персу маркетима издвојили су по 1 динар, током тих месец дана, да би се
од сакупљеног новца купио огрев у вредности од преко милион и по
динара, који ће се доставити породицама пре зиме. На ред је дошла и
испорука огрева. Погледајте прилог.
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Стева Кочалка :
Одговорност кључ
успеха

18.11.2015.

Акција у Огреву

19.11.2015.

Члан ЗРЕПОК-а, Стева Кочалка је у интервју за портал Ја волим Зрењанин
говорио о почецима његовог пословања, којих принципа се највише држао
у току рада, какви су услови пословања у Зрењанину и слично. Кочалка је
изјавио да је посао огледало оне особе која га покреће, његове жеље и
способности да буде одговоран.

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД из недеље у недељу организује
акцијске продаје. Прилог са новим снижењимa.
Акција у Огреву

26.11.2015.

