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1. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Завирили смо у још 
неусељене станове нове 
зграде у Зрењанину 
(ВИДЕО) 

02.08.2021. 

 

 

Нова стамбена зграда Хармонија која је изграђена у непосредној близини 
центра града спремна је за усељење. Зграда је урађена по 
најсавременијим концептима градње, прилагођеним савременом животу. 
Све стамбене јединице су опремљене дигиталном контролом и 
самосталним управљањем по систему вештачке интелигенције. 

 

„Хвала вам што сте данас заједно са нама. Данашњи датум није случајно 
одабран, јер се данас прославља Свети Илија – Громовник. Налазимо се у 
Обилићевој улици, која је добила назив по једном од највећих јунака српске 
историје. Желимо да исправимо неправду која је овој улици учињена, када 
је пресечена на два дела због изградње магистрале. Надамо се да смо, 
приближили Обилићеву улицу магистрали, и да че ово бити почетак 
формирања савременог булевара. Ми увек желимо да повежемо традицију 
са савременим градитељством, и са свим што нуде савремени трендови и 
начини грађења. Наш град је увек имао изузетне градитеље, који су 
повезивали традицију, културу и модерне елементе. Ми смо се такође 
потрудили да испратимо то, а сачували смо и стари ватрогасни торањ на 
нашем поседу. Градња овог комплекса трајала је нешто више од две 
године, ради се о инвестицији од 3 милиона еура. Зграда у свом саставу 

Новости 

СВЕ ФУНКЦИОНИШЕ И 
АКТИВИРА СЕ ПРЕКО 
МОБИЛНЕ 
АПЛИКАЦИЈЕ: 
"Хармонија" - паметна 
стамбена зграда у 
Банату 

РТВ Сантос 

Завршена изградња 
стамбено - пословног 
комплекса 
"ХАРМОНИЈА" 

КТВ 

Керамика Јовановић 
изградила "прву 
паметну" зграду у 
Зрењанину 

Портал Спорт 
инфо 

Хармонија паметна 
зграда у Банату 

У АВГУСТУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Зреоанински ппслпвни круг (ЗРЕПОК) прганизује предаваое „Маркетинг у дигиталнп дпба“, кпје ће се пдржати у великпј сали 
Културнпг центра Зреоанина, у четвртак, 16. септембра, с ппчеткпм у 9 часпва. 

Предавач је Лазар Џамић, један пд најтраженијих дпмаћих тренера за дигиталну маркетинг трансфпрмацију, кпји сарађује са неким 
пд највећих дпмаћих и регипналних клијената кап штп су Теленпр, Меркатпр, Адидас, Ерсте Банка и други. 

Преглед медијских објава за месец август 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/zavirili-smo-u-jos-neuseljene-stanove-nove-zgrade-u-zrenjaninu-video/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/zavirili-smo-u-jos-neuseljene-stanove-nove-zgrade-u-zrenjaninu-video/
https://www.novosti.rs/srbija/vesti/1023146/sve-funkcionise-aktivira-preko-mobilne-aplikacije-harmonija-pametna-stambena-zgrada-banatu
https://www.youtube.com/watch?v=nO52i1v9X7Q
https://www.youtube.com/watch?v=FDjTCNsLnFQ
https://www.sportinfo.rs/2021/08/02/harmonija-pametna-stambena-zgrada-u-banatu/
https://www.sportinfo.rs/2021/08/02/harmonija-pametna-stambena-zgrada-u-banatu/


Портал Волим 
Зрењанин 

Отворен један од 
најлепших стамбено-
пословних објеката 
"ХАРМОНИЈА" 

има 54 стамбене јединице, и око 800 метара квадратних пословног 
простора у приземљу. Станови су површине од 40 до 165 метара 
квадратних, укупна стамбена површина је 3500 метара квадратних“, 
истакао је власник и инвеститор Будимир Јовановић. 

 

У систему звучне и термо изолације, употребљена су „РЕХАУ“ полимерна 
решења. Трослојна стакла на прозорима, омогућују апсолутно одсуство 
буке коју проузрукују саобраћај или било који други извор. Употребљена је 
и „ИСОВЕР“ изолација, од тврдо пресоване камене вуне, дебљине 12 цм. 

Портал 
Зрењанински 

Успешно окончана 
изградња стамбено – 
пословног објекта 
“Хармонија” 

03.08.2021. 

Данас 

У Зрењанину завршена 
изградња паметне 
зграде од три милиона 
евра 

05.08.2021. 

Лист Зрењанин 

Зграда „ХАРМОНИЈА” 
привлачи пажњу 
естетиком и 
функционалношћу 

2. Портал 
Зрењанински 

ХАРМОНИЈА: Започните 
заједнички живот у срцу 
града (Фото) 

14.08.2021. 

Због чега је ова, по свему посебна стамбено – пословна зграда у 
Зрењанину, идеална за млађе брачне парове, али не и искључиво за њих, 
уверићете се одмах, на први поглед. На коју год страну се окренули, у 
близини објекта ХАРМОНИЈА пронаћи ћете сав неопходан садржај. Налази 
се на пет минута од самог центра, од велике пијаце и маркета, пекаре, 
језера, паркова, основне и средње школе, факултета, бензинске пумпе… 
Сматрамо да није потребно даље набрајање. 

3. Портал 021 

Отвара се нови објекат 
трговинског ланца 
Гомекс у Новом Саду 

16.08.2021. 
Нови Гомекс маркет у Новом Саду биће отворен у петак, 20. августа, у 
Улици Васе Пелагића 9. Отварање је заказано за 9ч, а продавница ће бити 
отворена сваког дана од 7:00 до 20:45ч. 

4.  Портал I love 
Zrenjanin 

Програм Културног 
центра Зрењанина за 
другу половину августа 

18.08.2021. 

На овогодишњем деветом Фестивалу алтернативног звука наступају 
бендови ТБК, Мист, Overdrive и Газорпазорп. Фестивал се одржава у петак, 
27. августа у Амфитеатру Културног центра Зрењанина а својевремено  је  
покренут  са намером да промовише стваралаштво зрењанинских рок 
музичара, а уједно да зрењанинској публици омогући да чује и 
најактуелније групе са алтернативне сцене. Организатор фестивала је 
Културни центар  Зрењанина, покровитељи: Град Зрењанин, ПерСу 
маркети и Компанија Дијамант АД. Пријатељ фестивал: KulturKick Creative 
Productions. 

https://volimzrenjanin.com/keramika-jovanovic-otvorila-objekat-harmonija/
https://volimzrenjanin.com/keramika-jovanovic-otvorila-objekat-harmonija/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/uspesno-okoncana-izgradnja-stambeno-poslovnog-objekta-harmonija/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/uspesno-okoncana-izgradnja-stambeno-poslovnog-objekta-harmonija/
https://www.danas.rs/ekonomija/u-zrenjaninu-zavrsena-izgradnja-pametne-zgrade-od-tri-miliona-evra/
https://listzrenjanin.com/zgrada-harmonija-privlaci-paznju-estetikom-i-funkcionalnoscu/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/harmonija-zapocnite-zajednicki-zivot-u-srcu-grada-foto/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/harmonija-zapocnite-zajednicki-zivot-u-srcu-grada-foto/
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/282226/Otvara-se-novi-objekat-trgovinskog-lanca-Gomex-u-Novom-Sadu.html
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/program-kulturnog-centra-zrenjanina-za-drugu-polovinu-avgusta/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/program-kulturnog-centra-zrenjanina-za-drugu-polovinu-avgusta/


5. 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Маркетинг у дигитално 
доба – Целодневно 
предавање Лазара 
Џамића у Зрењанину 

20.08.2021. 

Унија послодаваца Србије – послодавци Зрењанина, заједно са 
Зрењанинским пословним кругом (ЗРЕПОК), организује предавање 
„Маркетинг у дигитално доба“, које ће се одржати у великој сали Културног 
центра Зрењанина, у четвртак, 16. септембра, с почетком у 9 часова. 

6. 

Портал 021 

Отворен нови маркет 
трговинског ланца 
Гомекс у Новом Саду 

20.08.2021. У петак, 20. августа, у Новом Саду, у Васе Пелагића 9, отворен је још један 
малопродајни објекат компаније Гомекс.  

Маркет са 205 метара квадратних продајног простора опремљен је тако да 
се уз помоћ љубазног особља свака куповина обавља брзо и лако. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
маркет 

21.08.2021. 

7. Портал 
Зрењанински 

Биће занимљиво: ПерСу 
организује дечји програм 
на 36. “Данима пива” 

21.08.2021. 

Гимназијска улица у центру Зрењанина ће и ове године, за време 
манифестације “Дани пива”, традиционално бити претворена у улицу 
ПерСу кишобрана. Дечји програм одвијаће се током три дана, од четвртка 
26. до суботе 28. августа, у периоду од 19 до 21 сат. 

8. Портал 
Зрењанински 

Лазар Џамић у 
Зрењанину: Предавање 
о маркетингу у 
дигитално доба 

22.08.2021. 

Предавач је Лазар Џамић, један од најтраженијих домаћих тренера за 
дигиталну маркетинг трансформацију, који сарађује са неким од највећих 
домаћих и регионалних клијената као што су Теленор, Меркатор, Адидас, 
Ерсте Банка и други. 

9. Портал 
Зрењанински 

Фестивал алтернативног 
звука “Зрењанин зове”: 
Наступа шест бендова 

22.08.2021. 

Фестивал “Зрењанин зове” својевремено је покренут са намером да 
промовише стваралаштво зрењанинских рок музичара, а уједно да 
зрењанинској публици омогући да чује и најактуелније групе са 
алтернативне сцене. Покровитељи фестивала су Град Зрењанин, ПерСу 
маркети и компанија „Дијамант“. 

10. 

Портал Чупава 
келераба 

Дечји програм 
„ЗАБАВИЛИШТЕ У 
ПАРКИЋУ ПЛАНКИЋУ“ 
на зрењанинским 
„Данима пива“ 

22.08.2021. 

У четвртак, 26. августа, Зрењанинци ће са својим најмлађима моћи да 
уживају у занимљивом садржају, очекује их представа Потрага за крилима, 
бројни аниматори, кловнови, али и пријатељи из Дино парка са Златибора, 
који ће деци поделити бројне награде. Након тога, у петак 27. августа, 
поред Дино парка, одржаће се и концерт Популарног оркестра Френк 
Синатра и Дечјег хора Културног центра. 

Сви садржаји су бесплатни и намењени различитим узрастима. 
Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу дечји програм на 
36. Данима пива 

23.08.2021. 

https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/marketing-u-digitalno-doba-celodnevno-predavanje-lazara-dzamica-u-zrenjaninu
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/marketing-u-digitalno-doba-celodnevno-predavanje-lazara-dzamica-u-zrenjaninu
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/marketing-u-digitalno-doba-celodnevno-predavanje-lazara-dzamica-u-zrenjaninu
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/282575/Otvoren-novi-market-trgovinskog-lanca-Gomex-u-Novom-Sadu.html
https://www.zrklik.com/2021/08/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-market-2/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/bice-zanimljivo-persu-organizuje-decji-program-na-36-danima-piva/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/bice-zanimljivo-persu-organizuje-decji-program-na-36-danima-piva/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/lazar-dzamic-u-zrenjaninu-predavanje-o-marketingu-u-digitalno-doba/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/lazar-dzamic-u-zrenjaninu-predavanje-o-marketingu-u-digitalno-doba/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/festival-alternativnog-zvuka-zrenjanin-zove-nastupa-sest-bendova/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/festival-alternativnog-zvuka-zrenjanin-zove-nastupa-sest-bendova/
https://www.cupavakeleraba.com/2021/08/22/decji-program-zabaviliste-u-parkicu-plankicu-na-zrenjaninskim-danima-piva/
https://www.cupavakeleraba.com/2021/08/22/decji-program-zabaviliste-u-parkicu-plankicu-na-zrenjaninskim-danima-piva/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-decji-program-na-36-danima-piva/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-decji-program-na-36-danima-piva/


 

РТВ Сантос 

Ово је још један поклон трговинског ланца ПерСу свима који посете 
манифестацију Дани пива у потрази за добрим културним садржајем, као и 
за добром забавом за све генерације. 

11. Портал 
Зрењанински 

Уз подршку компаније 
“Гомекс” на “Данима 
пива” и спортски 
програм 

25.08.2021. 
У периоду од 25. до 29. августа, у Зрењанину ће по 36. пут бити одржана 
традиционална манифестација „Дани пива“. На бројним локацијама у граду 
биће организовани разни садржаји, између осталог и спортски програм. 

12. Портал Волим 
Зрењанин 

У Новом Саду отворен 
нови маркет трговинског 
ланца Гомекс 

25.08.2021. 

У петак, 20. августа, на адреси Васе Пелагића 9 (Нови Сад), отворен је још 
један малопродајни објекат компаније Гомекс. Маркет са 205м2 продајног 
простора опремљен је тако да се уз помоћ љубазног особља свака 
куповина обавља брзо и лако. 

13. Портал 
Зрењанин данас 

Фестивал алтернативног 
звука – Зрењанин зове 
09 

27.08.2021. 

У Амфитеатру Културног центра Зрењанина вечерас ће бити одржан 
девети Фестивал алтернативног звука на коме наступају локални бендови. 
Организатор фестивала је Културни центар Зрењанина, покровитељи: 
Град Зрењанин, ПерСу маркети и Компанија Дијамант АД. 

14. Портал 
Зрењанински 

Како функционише нова 
“паметна зграда” 
ХАРМОНИЈА (Фото) 

28.08.2021. 

ХАРМОНИЈА је нови “паметни” стамбено-пословни објекат у центру 
Зрењанина и као такав представља новитет на тржишту некретнина нашег 
лепог града. Могућност дигиталног управљања системима и уређајима у 
становима је оно што га издваја у односу на конкуренцију. 

https://rtvsantos.com/najava-dogadjaja/persu-decji-program-na-36-danima-piva/
https://www.zrenjaninski.com/sport/uz-podrsku-kompanije-gomex-na-danima-piva-i-sportski-program/
https://www.zrenjaninski.com/sport/uz-podrsku-kompanije-gomex-na-danima-piva-i-sportski-program/
https://volimzrenjanin.com/u-novom-sadu-novi-market-trgovinskog-lanca-gomex/
https://volimzrenjanin.com/u-novom-sadu-novi-market-trgovinskog-lanca-gomex/
https://www.zrenjanindanas.rs/festival-alternativnog-zvuka-zrenjanin-zove-09/
https://www.zrenjanindanas.rs/festival-alternativnog-zvuka-zrenjanin-zove-09/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/kako-funkcionise-nova-pametna-zgrada-harmonija-foto/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/kako-funkcionise-nova-pametna-zgrada-harmonija-foto/

