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1. Портал I love 
Zrenjanin 

Компанија Гомекс 
подржала први округли 
сто у Србији о цистичној 
фибрози 

04.11.2021. 
Први округли сто у Србији о цистичној фибрози одржаће се 4. новембра, од 
10х, у Медија центру у Београду. Подршку овом догађају пружила је и 
компанија Гомекс. 

2. 

Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу маркети донирају 
огрев: Почела подела 
огрева за 100 угрожених 
породица 

04.11.2021. 

ПерСу маркети су од сваке Ваше куповине, обављене у периоду од 01. 
октобра до 31. октобра, донирали по 1 динар и на тај начин успели да 
прикупе преко милион и по динара за набавку огрева за 100 најугроженијих 
породица. 

Реч је о породицама које живе у преко 90 насељених места широм 
Војводине, а у којима послује ова компанија. 

Подела огрева породицама, почела је у понедељак, 01. новембра, како би 
хладне јесење дане који нам предстоје, дочекали спремно. 

Акција ПерСу маркета наишла је на велику подршку како потрошача, тако и 
пословних партнера. 

Портал Житиште 
онлајн 

Почела подела огрева 
за 100 угрожених 
породица 

Магазин 
Прогресив 

ПерСу маркети донирају 
огрев 

3. Портал 
Зрењанински 

Акције у Гомекс-у 
поводом Светског дана 
борбе против дијабетеса 

11.11.2021. 

Светски дан борбе против дијабетеса обележава се 14. новембра, са 
циљем да се скрене пажња на могућност примарне превенције шећерне 
болести, као и на сложеност њених здравствених и социјалних последица. 

У НОВЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

 

У нпвембру, реализпвана је већина прпјеката кпји су финансирани путем акције „Да се лакше дише“. 

Фирме чланице ЗРЕПОК-а учествпвале су у више друштвенп пдгпвпрних кампаоа и дпбитнице су некпликп значајних признаоа. 

Преглед медијских објава за месец новембар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/gomex/kompanija-gomex-podrzala-prvi-okrugli-sto-u-srbiji-o-cisticnoj-fibrozi/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/kompanija-gomex-podrzala-prvi-okrugli-sto-u-srbiji-o-cisticnoj-fibrozi/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-marketi-doniraju-ogrev-topli-dinar/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-marketi-doniraju-ogrev-topli-dinar/
https://zitisteonline.com/test-vesti/2616-pocela-podela-ogreva-za-100-ugrozenih-porodica
https://zitisteonline.com/test-vesti/2616-pocela-podela-ogreva-za-100-ugrozenih-porodica
http://progressivemagazin.rs/online/persu-marketi-doniraju-ogrev/
http://progressivemagazin.rs/online/persu-marketi-doniraju-ogrev/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/akcije-u-gomex-u-povodom-svetskog-dana-borbe-protiv-dijabetesa/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/akcije-u-gomex-u-povodom-svetskog-dana-borbe-protiv-dijabetesa/


Портал I love 
Zrenjanin 

Светски дан борбе 
против дијабетеса: Две 
акције у супермаркету 
Гомекс “Тотал” 

Том приликом ће бити организоване две акције у супермаркету Гомекс 
Тотал. У петак, 12. новембра, од 8 до 10 часова, радници Дома здравља 
Зрењанин ће спровести акцију у виду мерења вредности шећера у крви и 
артеријског крвног притиска. 

4. 

Портал 
Зрењанински 

ПерСу отворио нови 
маркет у Новом Саду, 
погледајте како изгледа 
(Фото) 

19.11.2021. 

Уз поштовање свих прописаних противепидемијских мера Владе Србије, у 
четвртак, 18. новембра, у 9 часова, отворен је нови ПерСу маркет у Новом 
Саду. Маркет се налази на адреси Доситејева 16-18. 

Како напомињу из компаније “ПерСу”, нови маркет се налази на простору 
од око 120 квадратних метара. Нуди врхунско искуство и гарантује лакоћу 
куповине. У пространом и веома прегледном простору, купцима ће 
свакодневно бити доступно преко 2.200 артикала различитих брендова, 
како глобалних тако и домаћих – локалних. 

“Наши продајни објекти су места где се наше комшије снабдевају свим 
неопходним намирницама за живот. Зато је важно да тај простор буде 
пријатан и инспиритиван. Као и увек када отварамо врата нашег новог 
маркета, спремили смо много изненађења. Најверније комшије на дан 
отварања обрадовали смо са 100 поклон пакета, 150 поклон цегера, али и 
греб греб картицама, уз могућност остварења попуста до 50 одсто”, 
поручују из ПерСу маркета. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Отворен нови ПерСу 
маркет у Новом Саду 

Лист Зрењанин 
„ПЕРСУ МАРКЕТИ“: 
Отворен нови објекат 

Портал Житиште 
онлајн 

Отворен нови ПерСу 
маркет  

5. Портал Житиште 
онлајн 

Мештани Новог Итебеја 
организовали радну 
акцију 

20.11.2021. 

У ЗРЕПОК-ов пројекат "Да се лакше дише" укључила се Месна заједница 
из Новог Итебеја којој је додељено 33.400 динара за куповину 75 садница 
(јасена, туја, хибискуса...). 

На радној акцији која је одржана у суботу 20. новембра учествовало је 30 
мештана који су својим радом и трудом као већ и раније и сад су показали 
да се само заједно могу остварити циљеви једне заједнице. 

6. Ја, предузетник 

Ја, Предузетник - 
Конференција "Ја, 
Предузетник", Фрушке 
терме, 09-11.11.2021. 

21.11.2021. 
Председник ЗРЕПОК-а, Будимир Јовановић учествовао је на конференцији 
у организацији Ђорђа Петровића, аутора серијала „Ја предузетник“. 

https://ilovezrenjanin.com/gomex/svetski-dan-borbe-protiv-dijabetesa-dve-akcije-u-supermarketu-gomex-total/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/svetski-dan-borbe-protiv-dijabetesa-dve-akcije-u-supermarketu-gomex-total/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-otvorio-novi-market-u-novom-sadu-pogledajte-kako-izgleda-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-otvorio-novi-market-u-novom-sadu-pogledajte-kako-izgleda-foto/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/otvaranje-novog-persu-marketa-novi-sad/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/otvaranje-novog-persu-marketa-novi-sad/
https://listzrenjanin.com/persu-marketi-otvoren-novi-objekat-2/
https://zitisteonline.com/test-vesti/2636-otvoren-novi-persu-market-6
https://zitisteonline.com/test-vesti/2636-otvoren-novi-persu-market-6
https://zitisteonline.com/test-vesti/2638-mestani-novog-itebeja-organizovali-radnu-akciju
https://zitisteonline.com/test-vesti/2638-mestani-novog-itebeja-organizovali-radnu-akciju
https://www.youtube.com/watch?v=JLTnBXj4fqQ


7. 

Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу маркети загрејали 
100 хладних комшијских 
домова 

22.11.2021. 

Велика хуманитарна акција ПерСу маркета, под називом „Топли динар“, 
успешно је завршена и ове године. Током месеца октобра, од сваког 
оствареног рачуна, ПерСу маркети издвајали су по 1 динар, да би се од 
сакупљеног новца традиционално купио огрев за 100 најугроженијих 
породица широм Војводине. 

– Веома смо задовољни резултатима акције, поготово у овој години која је 
свакако специфична и другачија од свих претходних. Самим тим, још више 
смо захвални нашим купцима који су препознали значај солидарности, 
значај хуманости у време великих изазова за цело друштво и без којих све 
ово не би било могуће, саопштили су из ПерСу маркета. 

Циљ акције „Топли динар“ јесте да се помогне и допринесе заједници, кроз 
усмерену и транспарентну помоћ најугроженијима, тиме што им се 
обезбеђује огрев за целу зиму. У питању је 100 породица у преко 90 
насељених места, у којима ПерСу маркети послују, а велики допринос дали 
су и пријатељи акције, компаније Ганд кафа, Дијамант, Имлек, Марбо, 
Пепси... 

Портал 
Зрењанински 

ПерСу маркети загрејали 
сто хладних комшијских 
домова (Фото) 

Лист Зрењанин 

КОМПАНИЈА „ПЕРСУ“ 
РЕАЛИЗОВАЛА АКЦИЈУ 
„ТОПЛИ ДИНАР“: 
Обезбеђен огрев за 100 
породица 

Портал Житиште 
онлајн 

ПерСу маркети загрејали 
100 хладних комшијских 
домова 

8. Маркетинг мрежа 
Проглашени победници 
„Кампања са сврхом“ 

22.11.2021. 
Међу добитницима признања за најбоље друштвено одговорне кампање у 
Србији 2020/2021 године нашла се и компанија Дијамант са кампањом 
"Прати сунцокрет". 

9. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Компанија Гомекс 
поново у друштву 
најхуманијих 

23.11.2021. 

Форум за одговорно пословање и Коалиција за доброчинство, су компанију 
Гомекс означили као лауреата Признања у области друштвено одговорног 
пословања, чиме се Гомекс сврстава у друштво компанија које су 
најзначајнији донатори хране у Србији. Одлука о признању је уследила 
након што су ове две организације регистровале да је компанија Гомекс у 
2021. години имала значајне активности на пољу донирања хране и 
укључивања потрошача, кроз разне акције и подршку хуманитарним 
организацијама. 

Портал Волим 
Зрењанин 

Гомекс поново у 
друштву најхуманијих 

10. Портал Волим 
Зрењанин 

У сусрет 28. рођендану 
компаније „Керамика 
Јовановић“ 

26.11.2021. 
Групација Јовановић више од две деценије успешно послује у нашем граду 
и региону. Директор Будимир Јовановић велики акценат ставља на 
стицање нових знања, и каже да је знање најисплативија инвестиција. 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-marketi-zagrejali-100-hladnih-komsijskih-domova/
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https://volimzrenjanin.com/ponovo-gomex-u-drustvu-najhumanijih/
https://volimzrenjanin.com/ponovo-gomex-u-drustvu-najhumanijih/
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https://volimzrenjanin.com/budimir-jovanovic-kompanija-keramika-jovanovic/


 


