У ЈУЛУ ИЗДВАЈАМО:
На Техничкпм факултету Михајлп Пупин у Зреоанину, пдржана прпмпција нпвпг циклуса прпјекта Летоа стручна пракса кпји се
спрпвпди у прганизацији ЗРЕПОК-а, УПС-ппслпдавци Зреоанина, ТФ Михајлп Пупин Зреоанин уз ппдршку Града Зреоанина. Прпјекат
"Летое стручне праксе" се успешнп спрпвпди пд 2010. гпдине у прганизацији "ЗРЕПОК"-а и Техничкпг факултета "Михајлп Пупин", а
данашопм прпмпцијпм најављена је јпш једна гпдина у кпјпј ће студенти пвпг факултета пбављати праксу у фирмама пкупљеним у
пвпј аспцијацији, а пднедавнп и у Унији ппслпдаваца Србије - пгранак Зреоанин.

Преглед медијских објава за месец јул 2017

Ред
број

Медиј

Наслов

Датум

Опис активности

03.07.2017.

У организацији удружења "Локални едукативни еколошки изазов", а уз
подршку Града Зрењанина, Месне заједнице Арадац и компаније ГОМЕКС
у суботу 1. јула одржана је прва манифестација "Ризница Доњег Потисја".
Догађај је организован на арадачком делу тиске плаже, а њен циљ је био
да се грађанима приближе река Тиса и њене бројне лепоте.

03.07.2017.

Тражимо пословне просторе на територији Војводине за отварање нових
ПерСу маркета који ће нам омогућити да проширимо своју малопродајну
мрежу и опслужимо све наше потрошаче, поручују из ПерСу маркета

01.

Портал Градски
радио Зрењанин

Гомекс на
манифестацији Доњег
отисја

02.

Портал Градски
радио Зрењанин

ПерСу маркети траже

Портал
lovezrenjanin

ПерСу тражи просторе
за отварање нових
маркета у Војводини

03.07.2017.

Уколико имате неискоришћен пословни простор на територији Војводине, а
желели бисте дугорочно да га издате, ПерСу маркети имају решење за
вас.нудите свој пословни простор ПерСу тиму и постаните део једног од
водећих домаћих трговинских ланаца на територији Војводине.

Хуманитарна аукција
слика Гомеx помаже
боравак деце из
Херцеговине

07.07.2017

Слику уметнице Штефице Радованов, „Откривање самоће“, купио је за
Гомекс финансијски директор ове компаније Драган Ранисављевић. Гомекс
је ову акцију помагао и протеклих година.

Бесплатно проверите
своје здравље у ПерСу
маркету

14.07.2017

У среду, 19.07 је организована бесплатна провера здравља за потрошаче
ПерСу маркета, од стране медицинског особља из Дома здравља.

08.07.2017

Нова карика у трговачком ланцу ГОМЕКСА од петка, 07. јула је
малопродајни објекат "Смедеревска Паланка" у овом прелепом градском
насељу и седишту истоимене општине у Подунавском округу. Суперета
"Смедеревска Паланка" Овај објекат је уређен по ГОМЕКС стандардима
предвиђеним за мини маркете.

03.

04.

05.

06.

Лист Зрењанин

Портал
lovezrenjanin

Портал Градски
радио Зрењанин

Први објекат Гомекса у
Смедеревској Паланци

07.

Портал Градски
радио Зрењанин

08.

Портал
lovezrenjanin

09.

Портал Градски
радио Зрењанин

ПерСу здравље

17.07.2017

У среду, 19.07 је организована бесплатна провера здравља за потрошаче
ПерСу маркета, од стране медицинског особља из Дома здравља.

Гомеx подржао
манифестацију ˝Театар у
Тврђави˝

17.07.2017

У Смедереву је одржан четврти по реду фестивал Театар у Тврђави. По
први пут, подршку овом изузетном позоришном догађају пружила је и
компанија ГОМЕКС.

Нова месечна акција
Валор-а

17.07.2017

Валор-ова нова МЕСЕЧНА АKЦИЈА у трајању од 16. јула до 15. августа,
пружа вам могућност куповине на одложено плаћање до 60 дана

18.07.2017

У Смедереву је одржан четврти по реду фестивал Театар у Тврђави. По
први пут, подршку овом изузетном позоришном догађају пружила је и
компанија ГОМЕКС.

20.07.2017

Гомекс вам поклања 500 једнодневних карата за највећи летњи музички
спектакл у Зрењанину – Соундловерс Фестивал, зато рачун покажи и
улазницу тражи, поручили су испред компаније Гомекс.

10.

Портал Градски
радио Зрењанин

Гомекс покровитељ
смедеревског
позоришног фестивала

11.

Портал
lovezrenjanin

Пазарите у Гомексу и
освојите карту за
Соундловерс фестивал

12.

Портал Градски
радио Зрењанин

Гомекс стигао и у Сонту

21.07.2017

Почеле су испоруке
огрева Домаћини
увелико мисле на зиму

21.07.2017

13.

Лист Зрењанин

14.

Лист Зрењанин

Почеле су куповине
огревног материјала по
стовариштима у граду

27.07.2017

15.

Портал Градски
радио Зрењанин

Реновирани ПерСу
супермаркет у Жабљу

27.07.2017

Нова карика у трговачком ланцу ГОМЕКСА од петка, 21. јула је
малопродајни објекат "Сонта" у истоименом месту у општини Апатин у
Западнобачком округу. Мини маркет "Сонта" простире се на 126 м2
продајног простора. Овај објекат је уређен по ГОМЕКС стандардима
предвиђеним за мини маркете.
На стовариштима огревног материја и великој пијаци у Зрењанину почела
је продаја огревног материјала. „Огрев“ д.о.о је у трећој седмици јула
испоручио око 70 тона лразних врста угља. Лигнит „костолац“ и „ковин“
продају се по ценама од 8.390, односно 8.690 динара за тону. Сушени
лигнит „вреоци“ кошта 13.900, а мрки угља „пљевља“ 12.900 динара по
тони.
Стоваришта "Огрев" имају нову акцијску понуду огревног дрвета и угља у
оквиру које по најповољнијим ценама можете купити велики избор
производа.
Протеклог викенда свечано је отворен реновирани ПерСу супермаркет у
Жабљу. На око 800м2 продајног простора, овај супермаркет свакодневно
нуди својим потрошачима богату понуду са преко 6.500 различитих
артикала.

