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1. Лист Зрењанин 

НОВИ ОБЈЕКТИ: У 
Житишту отворен 
“ПерСу” на новој адреси 

01.02.2021. 

Прошле недеље уз поштовање прописаних мера Владе Републике Србије, 
компанија ПерСу свечано је отворила нови маркет у Житишту. Он се 
налази на само пар корака од старе локације. Улица је иста – Цара 
Душана, али уместо на броју 12 од четвртка маркет се налази на броју 10. 
Иако је реч о само пар метара раздаљине, из компаније ПерСу поручују да 
је направљен велики искорак када је реч о удобности и конфору приликом 
куповине. 

2. 

Портал 
Зрењанински 

Милион боца Дијамант 
уља красиће радови 
особа са Дауновим 
синдромом 

05.02.2021. 

Успешно је завршен ликовни конкурс „Прати сунцокрет“, који је 
зрењанинска компанија “Дијамант” организовала за особе са Дауновим 
синдромом. Конкурс је организован током децембра 2020. и јануара ове 
године. 

Пристигло је прегршт радова из свих делова Србије. Било је тешко 
одабрати оне који ће се наћи на етикетама милион боца Дијамант уља, а 
од чије продаје ће по један динар бити издвојен за донацију Савезу 
удружења за помоћ особама са Дауновим синдромом у Србији. 

Сви остали радови биће приказани на заједничкој изложби, која ће бити 
организована у марту. 

Портал 
Зрењанин данас 

3. Портал 
Зрењанински 

Зрењанински пословни 
круг се успешно изборио 
са корона кризом 
(Видео) 

08.02.2021. 
Компаније и фирме окупљене у Удружењу Зрењанински пословни круг 
(ЗРЕПОК) прошле су кроз бројне изазове у 2020. години која је захтевала 
висок степен прилагођавања и спремност на изналажење нових бизнис 

У ФЕБРУАРУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Кпмпаније и фирме пкупљене у Удружеоу Зреоанински ппслпвни круг (ЗРЕПОК) прпшле су крпз брпјне изазпве у 2020. гпдини кпја је 
захтевала виспк степен прилагпђаваоа и спремнпст на изналажеое нпвих бизнис стратегија.  

Један пд највећих изазпва билп је пдржаваое кпнтинуитета ппслпваоа у услпвима пграничеоа раднпг времена, кретаоа, 
сапбраћаја. Некпликп чланпва ЗРЕПОК-а, рукпвпдипци успешних кпмпанија, псврнули су се на претхпдну гпдину и ппдсетили на 

иницијативе удружеоа кпје их пкупља. 

Преглед медијских објава за месец фебруар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listzrenjanin.com/novi-objekti-u-zitistu-otvoren-persu-na-novoj-adresi/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/milion-boca-dijamant-ulja-krasice-radovi-osoba-sa-daunovim-sindromom/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/milion-boca-dijamant-ulja-krasice-radovi-osoba-sa-daunovim-sindromom/
https://www.zrenjanindanas.rs/milion-etiketa-na-bocama-dijamant-ulja-krasice-radovi-osoba-sa-daunovim-sindromom/
https://www.zrenjanindanas.rs/milion-etiketa-na-bocama-dijamant-ulja-krasice-radovi-osoba-sa-daunovim-sindromom/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrenjaninski-poslovni-krug-se-uspesno-izborio-sa-korona-krizom-video/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrenjaninski-poslovni-krug-se-uspesno-izborio-sa-korona-krizom-video/


 

Портал I love 
Zrenjanin 

Представници ЗРЕПОК-
а о утицају пандемије на 
пословање у 2020. 
години (ВИДЕО) 

09.02.2021. 

стратегија.  

Један од највећих изазова било је одржавање континуитета пословања у 
условима ограничења радног времена, кретања, саобраћаја. Неколико 
чланова ЗРЕПОК-а, руководиоци успешних компанија, осврнули су се на 
претходну годину и подсетили на иницијативе удружења које их окупља. 

4. РТВ Сантос 

За опстајање у 
предузетништву 
најважнији је 
предузетнички дух 

09.02.2021. 

Гост емисије Агрочас био је Горан Ковачевић, оснивач и власник Гомекса. 
Овом приликом говорио је о почетку своје предузетничке каријере, дуге две 
и по деценије. На питање шта је кључ успеха одговорио је да је то 
предузетнички дух који има мали број људи, а предузетнички дух 
подразумева преузимање одговорности. 

5. Лист Зрењанин 
Планирано је повећање 
зарада 

19.02.2021. 
Суоснивач компаније ББ Трејд, Дарко Бјелоглав, о пословним плановима у 
2021. години. 

6. 

Портал 
Зрењанински 

Отворен нови ПерСу 
маркет који се простире 
на 120 квадратних 
метара (Фото) 

22.02.2021. 

Уз поштовање прописаних мера Владе Републике Србије, у четвртак, 18. 
фебруара, у 9 часова, отворен је први ПерСу маркет у Банатском Великом 
Селу. Нова трговина се налази на адреси Симе Шолаје 19. 

Како из компаније ПерСу напомињу, нови маркет у простору од око 120 м2 
нуди врхунско искуство и гарантује лакоћу куповине. У пространом и веома 
прегледном простору, купцима ће свакодневно бити доступно преко 2.500 
артикала различитих брендова, како глобалних тако и домаћих – локалних. 

Лист Зрењанин 

„ПЕРСУ“ СТИГАО У 
БАНАТСКО ВЕЛИКО 
СЕЛО: Отворен нови 
објекат 

Портал Житиште 
онлајн 

Отворен нови ПерСу 
маркет 

23.02.2021. 

7. Лист Зрењанин 
Подршка је значајна и 
добродошла 

26.02.2021. 
Локални привредници коментарисали су за Лист Зрењанин државне мере 
помоћи привреди. Један од саговорника био је и Стева Кочалка, члан 
ЗРЕПОК-а. 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/predstavnici-zrepok-a-o-uticaju-pandemije-na-poslovanje-u-2020-godinivideo/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/predstavnici-zrepok-a-o-uticaju-pandemije-na-poslovanje-u-2020-godinivideo/
https://www.youtube.com/watch?v=FZI7Wcnbo4k
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-novi-persu-market-koji-se-prostire-na-120-kvadratnih-metara-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-novi-persu-market-koji-se-prostire-na-120-kvadratnih-metara-foto/
https://listzrenjanin.com/persu-stigao-u-banatsko-veliko-selo-otvoren-novi-objekat/
https://zitisteonline.com/test-vesti/2234-otvoren-novi-persu-market-4
https://zitisteonline.com/test-vesti/2234-otvoren-novi-persu-market-4

