У АПРИЛУ ИЗДВАЈАМО:

Удружеое “Зреоанински ппслпвни круг” и пвпг прплећа прганизпвалп је редпвнп дружеое са нпвинарима, штп је увек прилика да се
сумирају ппслпвни резултати чланица, али и размене мишљеоа и ставпви п актуелним градским приликама.
Чланице ЗРЕПОК-а прпшлу гпдину су завршиле са дпбиткпм и са ппвећаним брпјем заппслених, али ипак нису задпвпљни стаоем у
привреди јер је губитак из гпдине у гпдине све већи. Овп је једна пд најважнијих кпнстатација, кпја се мпгла чути на редпвнпј, гпдишопј
кпнференцији за нпвинаре, кпју пва аспцијација прганизује у виду дпручка са нпвинарима.

Преглед медијских објава за месец април 2017
Ред
број

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Медиј

Наслов

Портал Градски
радио
Зрењанин
Још
један
стигао у Кулу

Датум

Персу

01.04.2017.

Портал
Зрењанински
Портал I
Zrenjanin

КТВ

Нова инвестиција у
Бечеју
–
Валор
love
04.04.2017.
проширио магацински
простор
ЗРЕПОК-ова акција Да
се лакше дише у 07.04.2017.
Мужљи

Портал Градски
радио
Нови
малопродајни
Зрењанин
обејкат
Гомекса
у 09.04.2017.
Црепаји
Портал
Зрењанински

Опис активности

У четвртак 30.03. је било велико отварање новог ПерСу маркета на
адреси Стевана Дороњског 15а. Као добри домаћини, гости у ПерСу
маркету су дочекани са чувеним ПерСу ниским ценама, одличним
избором артикала и модерно уређеним ентеријером.

У Бечеју је недавно отворено ново стовариште „Валора“ које је у
значајној мери повећало укупни магацински простор којим та фирма
располаже. Реч је о магацинском простору од 400м2, другом од
120м2, као и новим канцеларијама.
Пројекат озелењавања који је покренуо Зрењанински пословни круг
спроводи се и ове године под називом "Да се лакше дише - ЗРЕПОК
за Зрењанин" који је био повод озелењавања дворишта ОШ "Серво
Михаљ" у Мужљи.
Отварањем реновираног и асортимански знатно ојачаног
малопродајног објекта у Црепаји надомак Ковачице, компанија
Гомеџ наставила је са пројектом уређивања продавница на
територији на којој послује. Објекат у Црепаји измештен је са старе
адресе на нову и сада се налази на Тргу ослобођења у центру, а
купци на платоу испред радње могу да користе десет паркинг места
за своје аутомобиле.

Гомекс
подржао
"Зрењанин Basketball
U16 Cup 2017".

07.

08.

09.

10.

11.

12.

Портал Градски
радио
Зрењанин
Гомекс уз кошаркаше

Портал I
Zrenjanin

10.04.2017.

love

Портал Градски
радио
Зрењанин

Пакети Гомекса
победнике

Градски портал
Радио
Гомексова
Зрењанин
Солидарности
Лист Зрењанин

за

10.04.2017.

Од 07. до 09. априла Зрењанин је био центар европске кошарке за
младе играче до 16 година. Током та три дана град је угостио екипе
Локомотиве Кубан, Естудијантеса, Макабија, Кадетског тима Црне
Горе, Партизана, Визуре Схаркс, а боје града Зрењанина бранили
су Пролетер и Петровград и још једном показао да са правом носи
епитет "Града спортова". И ове године, турнир је имао хуманитарни
карактер. Целокупан износ средстава прикупљен од улазница (које
су биле на бази добровољног прилога) уплаћен је Фондацији
НУРДОР (фондацији која окупља родитеље деце оболеле од рака),
а непосредно пре финалне утакмице ревијални меч одиграли су
ученици зрењанинске Основне и средње школе “9. Мај” које похађају
деца са сметњама у развоју.
У организацији Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" из
Зрењанина у периоду од 27. марта до 07. априла одржана је 43.
манифестација за децу "Песничка штафета". Завршна свечаност
ове веома значајне манифестације организована је 07. априла у
Културном центру Зрењанина, уз присуство великог броја деце из
града и околних насељених места, награђених ученика и ученица
као и представника установа културе и пријатеља "Песничке
штафете".
Компанија ГОМЕКС већ неколико година уназад активно учествује у
организацији "Песничке штафете" и пригодним пакетима награђује
најбоље младе песнике.

корпа

18.04.2017

Хуманитарна акција Гомекса и Ротаракт клуба.

13.

Портал
зрењанински

14.
Лист Зрењанин

15.

16.

17.

Валор – Искористите
погодности куповине 19.04.2017.
по сниженим ценама

Прилог о продајним акцијама у фирми чланици ЗРЕПОК-а.

Зелени Такси сиве
боје
–
Драган
Видаковић
члан
ЗРЕПОК-а
о 21.04.2017
пословању
Такси
удружења
у
Зрењанину

Члан ЗРЕПОК-а, Драган Видаковић, власник „И такси“ удружења,
сматра да је сива економија једна од највећих пошасти за државу и
њен буџет : они који поштују своје обавезе, стагнирају или
пропадају, док се све више шире и јачају они који су бескрупулозни и
не презају ни од чега како би остварили профит.

Гомексова
подршка
конкурсу Војске Србије 24.04.2017.

Дан Војске Србије обележен је у петак, 21. априла пригодном
манифестацијом у зрењанинској касарни. Припадници Војске
Србије, Команде за развој Банатске бригаде, приредили су најпре
свечани део – обраћање званицама и уметнички програм, а након
тога је на отвореном полигону касарне приређена изложба
наоружања и војне опреме. Током свечаности одржана је и додела
награда победницима литерарног конкурса "Писмо војнику" и
ликовног конкурса "Војник Војске Србије – мој војник". Најуспешнија
на литерарном конкурсу била је ученица шестог разреда Основне
школе "Младост" из Томашевца, Анастасија Вања Романов.
Пригодне награде за најбоље обезбедила је компанија ГОМЕX

ЗРЕПОК
сумирао
резултате
–
Већи 25.04.2017.
приходи, мања добит

Удружење “Зрењанински пословни круг” и овог пролећа
организовало је редовно дружење са новинарима, што је увек
прилика да се сумирају пословни резултати чланица, али и размене
мишљења и ставови о актуелним градским приликама.
Чланице ЗРЕПОК-а прошлу годину су завршиле са добитком и са
повећаним бројем запослених, али ипак нису задовољни стањем у

Лист Зрењанин

Градски радио
Зрењанин

РТВ Сантос

18.

Портал
Зрењанински

19.

Портал Градски
Дијамантска бомба
радио
Зрењанин

привреди јер је губитак из године у године све већи. Ово је једна од
најважнијих констатација, која се могла чути на редовној, годишњој
конференцији за новинаре, коју ова асоцијација организује у виду
доручка са новинарима. Највише речи је било о пословању
хрватског "Агрокора", који у Србији има осам фирми, међу којима је
и зрењанински "Дијамант", са око 10.000 запослених. Како ће се
ситуација у хрватском концерну одразити на пословање његових
српских коопераната са подручја Зрењанина може само да се
нагађа, али је очигледно да контролни органи државе нису радили
свој посао и допустили да се деси ово што се десило.

20.

Портал
Зрењанински

Евентуални
крах
Меркатора С озбиљно
25.04.2017.
би угрозио пословање
Млекопродукта

21.

КТВ Зрењанин

Стовариште Огрев 27.04.2017.
Акција

22.

Портал Градски
Отворени нови Персу
радио
27.04.2017.
маркети
Зрењанин

23.

24.

Портал Градски
радио
Зрењанин
Хумана
акција
Гомекса и Нелта
Портал I love
Zrenjanin

–

28.04.2017.

Колико ће се драматична ситуација у хрватском “Агрокору” одразити
на Зрењанин, то у овом тренутку са сигурношћу не може нико да
каже, јер су и подаци који су доступни јавности веома оскудни.
Оно што је сигурно, јесте да осим пет продавница “Идеа”, плус
“Рода”, које послују у оквиру “Меркатора С”, а који се налази у
саставу “Агрокора”, као колатерална штета могли би се појавити и
зрењанински “Млекопродукт”,
Нова акцијска понуда стоваришта "Огрев" између осталог нуди
плочице прве класе, собна врата, цемент и огревно дрво. Акција ће
трајати од 28. априла до 5. маја.
Од прошле недеље, ПерСу породица је богатија за два нова члана.
Пресецањем црвене траке у четвртак 27.04. и у суботу 29.04. у 09х.
свечано су отворена два нова ПерСу маркета у Куцури и Лазареву.
Од сада мештани Куцуре могу пронаћи маркет ове компаније на
адреси Трг ослобођења 1, а у Лазареву на адреси Иве Лоле Рибара
50.
У Србији је велики број деце без родитељског старања, која
одрастају у хранитељским породицама или установама социјалне
заштите. Пројекат "Играчка на дар" резултат је иницијативе
компанија ГОМЕX и НЕЛТ да се деци до десет година која су
материјално или социјално угрожена а притом имају различите
тешкоће у развоју и функционисању обезбеди "Лего Дупло" сет
коцкица и на тај начин обрадујемо ове малишане.

25.

Лист Зрењанин

Погоршани
услови
пословања – добит се 28.04.2017.
смањује

Размена мишљења – Чланови ЗРЕПОК-а са новинарима

26.

Портал Градски
радио
Акција у Валору
Зрењанин

28.04.2017.

За првомајске празнике "Валор" је припремио богат избор њихових,
већ препознатљивих производа, али и доста награда за верне
купце. Из бројних награда, које остварујете куповином производа
пригодним за празнике, издвајамо "огреби и освоји", где куповином
10 Лав пива стичете могућност да освојите сет за роштиљ, мајицу
или Лав тњист

27.

Одржано полуфинале
и финале дечјег квиза
Портал Градски
СуПерсу
–
радио
30.04.2017.
организатор
квиза
Зрењанин
фирма
чланица
ЗРЕПОК-а

Полуфинале и велико финале - пете сезоне дечјег квиза СуПерсу
одржано је у суботу, 29. априла. На овогодишње такмичење
пријавило се 16 школа са 22 екипе. Квиз се одвијао у великој сали
Културног центра Зрењанина а финални круг такмичења чиниле су
три екипе – победнице сваког појединачног такмичења.

