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1. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Нови Гомексов маркет у 
Зрењанину – у насељу 
Берберско 

14.04.2021. 

Пословни простор од преко 300м2 саграђен је по најсавременијим 
стандардима и нуди богат асортиман од око 4300 свакодневно потребних 
производа за прехрану, негу, хигијену и домаћинство.  

На одељењу месарице могу се наћи комади свежег јунећег меса пакованог 
посебном скин технологијом наше робне марке “Граничар“, као и свежи 
комади шарана са рибњака Ечка у МАП паковању. Значајно је истаћи да је 
у овој продавници постављено одељење пекаре, те ће вас сваког дана 
чекати и својим мирисом привлачити свеже печени хлеб и пециво.  

За љубитеље бициклизма и фитнеса такође имамо посебан кутак са 
опремом.  

Портал 
Зрењанински 

Нови маркет у граду: 
Гомекс отворио суперету 
у насељу Берберско 
(Фото) 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила нов објекат у 
Зрењанину 

Портал InStore 
Гомекс отворио нови 
маркет у Зрењанину 

2. 

Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу – од малог 
комшијског маркета до 
трговачког ланца ДТЛ 

15.04.2021. 

 

За нама је веома динамична деценија када је реч о малопродајном систему 
у Србији. С једне стране, настављен је тренд доласка великих регионалних 
и интернационалних играча. С друге, као природан одговор на њих, домаћи 
трговински ланци започели су процес удруживања. Пратећи искуство 
великог броја сличних ланаца у ЕУ, нарочито ланца Едека из Немачке, пре 
десет година су ПерСу маркети из Зрењанина били једни од иницијатора 

Портал 
Зрењанински 

У АПРИЛУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Фирме чланице Зреоанинскпг ппслпвнпг круга, у априлу месецу прпширивале су свпје ппслпвне капацитете, ппдржавале дпгађаје из 
пбласти културе, спрпвпдиле хуманитарне акције... 

Чланпви ЗРЕПОК-а и пве гпдине нашли су се међу најутицајнијим личнпстима из пбласти привреде, према мишљеоу читалаца „Листа 
Зреоанин“. 

 

Преглед медијских објава за месец април 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/gomex/novi-gomexov-market-u-zrenjaninu/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/novi-gomexov-market-u-zrenjaninu/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/novi-market-u-gradu-gomex-otvorio-superetu-u-naselju-berbersko/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/novi-market-u-gradu-gomex-otvorio-superetu-u-naselju-berbersko/
https://www.zrklik.com/2021/04/kompanija-gomex-otvorila-nov-objekat-u-zrenjaninu/
http://www.instore.rs/novi-objekti/gomex-otvorio-novi-market-u-zrenjaninu-18313.html
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-od-malog-komsijskog-marketa-do-trgovackog-lanca-dtl/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-od-malog-komsijskog-marketa-do-trgovackog-lanca-dtl/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/persu-od-malog-komsijskog-marketa-do-trgovackog-lanca-dtl/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/persu-od-malog-komsijskog-marketa-do-trgovackog-lanca-dtl/


РТВ Сантос 

оснивања Домаћег трговачког ланца ДТЛ, као јединственог ланца трговине 
средњег малопродајног формата у Србији. 

ПерСу маркети послују више од две деценије, са преко 150 малопродајних 
објеката у више од 90 насељених места широм Војводине и запошљавају 
преко 1000 запослених. Драгоцено искуство руководства ове компаније, 
њихово познавање тржишта, потреба купаца, потенцијала развоја, је 
свакако интегрисано у креирање стратегије пословања саме алијансе ДТЛ. 
Захваљујући управо томе, данас овај ланац обједињује 13 трговачких 
предузећа са преко 700 малопродајних објеката на целој територији 
Републике Србије. 

Лист Зрењанин 

“ПЕРСУ МАРКЕТИ”: 
Удружени пружају 
јединствен 
малопродајни формат 

Портал НС уживо 

ПерСу – од малог 
комшијског маркета до 
трговачког ланца ДТЛ 

16.04.2021. 

3. 

РТВ 

70. Фестивал 
професионалних 
позоришта Војводине у 
измењеном концепту 

16.04.2021. 

„Ова организација показује да смо начинили један корак као друштво, а то 
је корак више према нормалнијим условима живота и враћање на 
пређашње. Фестивал је прошле године одложен, а за организацију 
фестивала ове године заслужни су и наши суграђани који схватају време у 
којем живимо и потребу које то време носи, а они као одговорни људи 
својим понашањем допринели су да се фестивал одржи. Драго ми је када 
је град носилац приче, али и када људи који привређују у њему исто тако 
осете потребу да буду део те приче, као што је то у случају компаније 
Гомекс”, рекао је Сантовац и и изразио очекивање да ће се фестивал 
наредних година одржавати у овом граду уз већи број посетилаца. 

Данас 

Зрењанин домаћин 70. 
Фестивала 
професионалних 
позоришта Војводине 

Портал InStore 

Гомекс главни медијски 
покровитељ 70. 
Фестивала 
професионалних 
позоришта Војводине 

4. 

Б92 

ПерСу – од малог 
комшијског маркета до 
трговачког ланца ДТЛ 

21.04.2021. Година 2021. доноси долазак нових регионалних играча, тешке економске 
последице пандемије, као и општу нестабилност која се наставила из 2020. 
Оно што ће свакако остати приоритет за ПерСу маркете, као и остале 
чланице ланца ДТЛ, јесте да се максимизује процес задовољства у свим 
релацијама, како према добављачу, тако и према потрошачу, а и самој 
локалној заједници. Портал  

Subotica.com 
22.04.2021. 

http://rtvsantos.com/vesti/persu-od-malog-komsijskog-marketa-do-trgovackog-lanaca-dtl/
https://listzrenjanin.com/persu-marketi-udruzeni-pruzaju-jedinstven-maloprodajni-format/
https://nsuzivo.rs/istaknuto/persu-od-malog-komsijskog-marketa-do-trgovackog-lanaca-dtl
https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/70.-festival-profesionalnih-pozorista-vojvodine-u-izmenjenom-konceptu_1229960.html
https://www.danas.rs/kultura/zrenjanin-domacin-70-festivala-pofesionalnih-pozorista-vojvodine/
http://www.instore.rs/podrska/gomex-glavni-medijski-pokrovitelj-70-festivala-profesionalnih-pozorista-vojvodine-18372.html
https://www.b92.net/biz/pr/pr.php?nav_category=1244&yyyy=2021&mm=04&dd=21&nav_id=1845808
https://www.subotica.com/promocija/persu-od-komsijskog-marketa-do-domaceg-trgovackog-lanaca-id40827.html
https://www.subotica.com/promocija/persu-od-komsijskog-marketa-do-domaceg-trgovackog-lanaca-id40827.html


5. Портал I love 
Zrenjanin 

Дуготрајни аплауз 
публике за представу 
„Густав“ трећег дана 70. 
Фестивала 
професионалних 
позоришта Војводине 

22.04.2021. 

Култура оплемењује човека, помаже му да лакше живи у промењеним 
околностима. Ми дугорочно помажемо Народно позориште у Зрењанину и 
Стеријино позорје, и имали смо одличне резултате. Понашамо се као 
друштвено одговорна компанија и чинимо све да граду у коме послујемо 
буде боље. Зрењанин има капацитета да буде домаћин оваквим 
сусретима, а „Гомекс” ће ову иницијативу здушно подржати. Зрењанин је 
срећан што има право професионално позориште, а уз то и сјајну 
Луткарску сцену. Такво позориште даје посебан печат граду, а то се видело 
и са организацијом Војвођанског фестивала професионалних позоришта, 
каже Горан Ковачевић. 

6. Лист Зрењанин 

Проглашене личности 
године листа „Зрењанин” 
за 2020. годину 

23.04.2021. 

Златко Мркшић из „Мркшићевих салаша” изабран је за личност године у 
области привреде са 337 гласова. Други је Стева Кочалка, власник 
„Валора” (220), а трећи Славиша Матерић, власник Аутоцентра „Оптима” 
(210). 

7. 

РТВ Сантос 

Јубиларних десет година 
“Корпе солидарности” у 
Гомексу 

23.04.2021. 

Најрадоснији и један од највећих хришћанских празника, посебно омиљен 
међу децом, јесте Ускрс. Управо тим поводом, традиционална акција 
хуманитарног карактера под називом „Корпа солидарности“ организована 
је у суботу, 24. априла, у супермаркету Гомекс Тотал.  

Производе су и ове године донирали и представници Гомекс-а и Ротаракт 
клуба, који су овом приликом обележили десетогодишњицу успешне 
сарадње кроз акцију “Корпа солидарности”. 

Напунивши велику „корпу солидарности“, постављену на улазу у “Гомекс 
Тотал”, потрошачи су поново показали своју хуманост на делу. И сада су 
прикупљене основне животне намирнице (уље, брашно, со, тестенине, 
шећер), производи за хигијену (од сапуна до средстава за домаћинство), 
као и слаткиши и сланиши за децу. 

Портал ЗРклик 

Хуманитарна акција – 
Јубиларна 10. корпа 
солидарности 

Лист Зрењанин 

„ГОМЕКС ТОТАЛ“: 
Јубиларна 10. корпа 
солидарности 

Портал InStore 

Јубиларних десет година 
“Корпе солидарности” у 
Гомексу 

26.04.2021. 

Портал I love 
Zrenjanin 

https://ilovezrenjanin.com/kultura/dugotrajni-aplauz-publike-za-predstavu-gustav-treceg-dana-70-festivala-profesionalnih-pozorista-vojvodine/
https://ilovezrenjanin.com/kultura/dugotrajni-aplauz-publike-za-predstavu-gustav-treceg-dana-70-festivala-profesionalnih-pozorista-vojvodine/
https://listzrenjanin.com/proglasene-licnosti-godine-lista-zrenjanin-za-2020-godinu/
http://rtvsantos.com/vesti/jubilarnih-deset-godina-korpe-solidarnosti-u-gomexu/
https://www.zrklik.com/2021/04/humanitarna-akcija-jubilarna-10-korpa-solidarnosti/
https://listzrenjanin.com/gomeks-total-jubilarna-10-korpa-solidarnosti/
http://www.instore.rs/podrska/jubilarnih-deset-godina-korpe-solidarnosti-u-gomexu-18535.html
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/jubilarnih-deset-godina-korpe-solidarnosti-u-gomexu/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/jubilarnih-deset-godina-korpe-solidarnosti-u-gomexu/


 

Портал 
Зрењанински 

Јубиларних десет година 
хуманитарне акције 
“Корпа солидарности” 

8. 

Портал InStore 

Фестивал 
професионалних 
позоришта уз подршку 
Гомекса 

27.04.2021. 

Јубиларни 70. Фестивал професионалних позоришта Војводине затворен је 
у понедељак, 26. априла, када су глумцима и представницима позоришта 
уручена признања. 

Како су саопштили из компаније Гомекс, фестивал је, у нешто измењеном 
концепту, одржан уз њихову подршку. Портал ЗРклик 

Затворен 70. фестивал 
професионалних 
позоришта Војводине 

9. Радио 021 

ПерСу – од малог 
комшијског маркета до 
трговачког ланца ДТЛ 

29.04.2021. 

Пратећи искуство великог броја сличних ланаца у Европској унији, 
нарочито ланца Едека из Немачке, пре десет година ПерСу маркети били 
су једни од иницијатора оснивања Домаћег трговачког ланца ДТЛ, као 
јединственог ланца трговине средњег малопродајног формата у Србији. 

https://www.zrenjaninski.com/drustvo/jubilarnih-deset-godina-humanitarne-akcije-korpa-solidarnosti/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/jubilarnih-deset-godina-humanitarne-akcije-korpa-solidarnosti/
http://www.instore.rs/na-licu-mesta/festival-profesionalnih-pozorista-uz-podrsku-gomexa-18566.html
https://www.zrklik.com/2021/04/zatvoren-70-festival-profesionalnih-pozorista-vojvodine/
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/272545/PerSu-od-malog-komsijskog-marketa-do-trgovackog-lanaca-DTL.html

