У МАЈУ ИЗДВАЈАМО:
На Техничком факултету Михајло Пупин у Зрењанину, одржана промоција новог циклуса пројекта Летња стручна пракса који се
спроводи у организацији ЗРЕПОК-а, УПС-послодавци Зрењанина, ТФ Михајло Пупин Зрењанин уз подршку Града Зрењанина. Пројекат
"Летње стручне праксе" се успешно спроводи од 2010. године у организацији "ЗРЕПОК"-а и Техничког факултета "Михајло Пупин", а
данашњом промоцијом најављена је још једна година у којој ће студенти овог факултета обављати праксу у фирмама окупљеним у
овој асоцијацији, а однедавно и у Унији послодаваца Србије - огранак Зрењанин.

Преглед медијских објава за месец Мај 2017

Ред
број

01.

Датум

Опис активности

Медиј

Наслов

Портал Градски
радио Зрењанин

Отворена
два
нова
ПерСу маркета у Куцури
и Лазареву

06.05.2017.

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 Лole Рибара 50.

Меркатор С не угрожава
пословање
Млекопродукта

08.05.2017.

Зрењанински „Млекопродукт“ саопштио је да су учестале информације о
наводном милионском дугу компаније „Меркатор С“ према овдашњој
млекари неосноване и да не представљају званични став предузећа из
Зрењанина.

02.

03.

РТВ Сантос

04.

Лист Зрењанин

05.

Дневник

06.

Градски
радио
Зрењанин портал

Петкус Балкан на сајму

11.05.2017.

84. међународни пољопривредни сајам, који се ове године одржава од 13.
до 19. маја на Новосадском сајму, окупиће бројне излагаче из земље и
окружења, који ће представити своја достигнућа на преко 60.000
квадратних метара изложбеног простора. Своје место имаће и ове године
зрењанинске породичне фирме УМ-ИНГ и ПЕТКУС БАЛКАН, у власништву
Борислава и Марка Умићевића.

07.

Лист Зрењанин

08.

Портал градски
радио Зрењанин

09.

Портал Е капија

10.

11.

РТВ Сантос

Портал Градски
радио Зрењанин

Интервју
у
Листу
Зрењанин – Недостатак
радне снаге дрма Србију
и Средњобанатски округ
: да ли ћемо увозити
раднике?

Хумана акција И-таксија

Гомекс у 2016. години
имао
83
мил
ЕУР
промета - Компанија у
2017. отвара 24 нова
објекта
–
годишња
конференција

Портал
Зрењанински

13.

Градски
радио
Зрењанин портал

13.05.2017.

15.05.2017.

Гомекс прославио
рођендан
Сајам
цвећа
Гомекс Тотала

Крајем ове недеље запослени у „И – таксију“ су на одељењу трансфузије
опште болнице „Ђорђе Јоановић“ добровољно дали крв. Ово није ништа
необично, јер запослени у овој компанији то чине редовно и на тај начин
показују своју хуманост. Оно што је можда некоме необично или
симпатично је да су тога дана све људе који су желели да помогну и који су
такође дали крв наградили ваучером за бесплатну вожњу.
Прошлу годину компанија Гомекс завршила је са 141. објектом у мрежи и
са 1.589 запослених, док је укупан промет био 83 мил ЕУР, преноси портал
Зрењанински.
- И ову годину започели смо изузетно добро и имамо раст промета за
четвртину. Наш продајни простор сада је 27.160 квадратних метара, а
складишни 16.250 квадрата. Од тога је у Зрењанину Дистрибутивни центар
на 8.600 квадрата, а део за воће и поврће чак 1.400 м2 - истакао је
генерални директор компаније Гомекс Горан Ковачевић.

15.05.2017.

Сваке године у ово време компанија "Гомекс" организује прославу
рођендана са медијима, на којој буду саопштени резултати пословања у
протеклој години. Тако је било и данас када је руководство ове трговинске
куће презентовало остварено. Могло се чути да је година завршена са 137
малопродајних објеката у својој малопродајној мрежи и 3 дистрибутивна
центра. Укупан промет износио је 82.901 милион евра, а било је укупно
1.598 запослених. Збирни продајни простор продавница био је 27.160
квадратних метара, а укупна површина складишта 16.250.

15.05.2017.

Традиционални прoleћни "Сајам цвећа", који заједнички организују
компанија ГОМЕКС и одгајивачи и љубитељи цвећа и ове године је окупио
велики број излагача. Они су искористили лепо време да суграђанима

22.

испред

Стева Кочалка и Горан Ковачевић су говорили о проблему недостатака
радне снаге. О одласку младих у иностранство и о томе да ли је реално да
Србија увози радну снагу.

Компанија за 2017. планира 24 нова објекта, углавном у Београду и
централној Србији, уз реновирање постојећих.

Годишња конференција
у Гомексу

Лист Зрењанин

12.

12.05.2017.

покажу оно што узгајају и све своје производе који на посебан начин
допуњују производњу цвећа.

14.

РТВ Сантос

15.

КТВ

Акција у Огреву

16.

Градски
радио
Зрењанин
портал

Прослављен
Рођендан Гомекса

17.

РТВ Сантос

22.

Обележен рођендан и у
Гомекс Тоталу
18.

18.05.2017.

Стоваришта "Огрев" имају нову акцијску понуду која ће трајати од 19. до 26.
маја у оквиру које по најповољнијим ценама можете купити велики избор
производа.

20.05.2017.

Свечана прослава рођендана компаније Гомеџ је организована у петак, 19.
маја у Народном позоришту "Тоша Јовановић" у Зрењанину, где је за све
госте одиграна представа "Ко је овде идиот" у којој играју Милан Калинић и
Срђан Ивановић.

22.05.2017.

КТВ

23.05.2017.

На Техничком факултету Михајло Пупин у Зрењанину, одржана промоција
новог циклуса пројекта Летња стручна пракса који се спроводи у
организацији ЗРЕПОК-а, УПС-послодавци Зрењанина, ТФ Михајло Пупин
Зрењанин уз подршку Града Зрењанина. Пројекат "Летње стручне праксе"
се успешно спроводи од 2010. године у организацији "ЗРЕПОК"-а и
Техничког факултета "Михајло Пупин", а данашњом промоцијом најављена
је још једна година у којој ће студенти овог факултета обављати праксу у
фирмама окупљеним у овој асоцијацији, а однедавно и у
Унији
послодаваца Србије - огранак Зрењанин. Ове асоцијације ангажоваће 20
студената, рекао је Драгољуб Бјелоглав, координатор пројекта испред
"ЗРЕПОК"-а.

25.05.2017.

Драгољуб Бјелоглав у прилогу говори у пословању Персу маркета поводом
20 година постојања.

19.

20.

21.

Компанија Гомекс обележила је свој 22.рођендан у кругу својих потрошача
у супермаркету Гомекс тотал .

РТВ Сантос КТВ
Портал Градски
радио Зрењанин
Промоција
стручне праксе

Летње

Портал
зрењанински
,
портал
I
love
Zrenjanin

22.
РТВ Сантос

20 година ББ трејда

23.

Лист Зрењанин

24.

Портал Градски
радио Зрењанин

Каква је будућност села

Гомекс
је
подржао
манифестацију Банатска
прича

26.05.2017.

Председник ЗРЕПОК-а Стева Кочалка у интервјуу рекао: До деведесетих
година наталитет на селима био је колико – толико позитиван. Али тада су
већ млади људи, и сам сам тада био међу њима, одлазили у велике
градове на школовање и тамо остајали. Опције за живот и рад су већ тада
биле у граду боље него на селима. Сада се све мање деце рађа у
руралним деловима, и ускоро ће само стари људи бити на селима. У
последњих неколико година се људи опредељују да иду одмах у
иностранство – оценио је Кочалка.

27.05.2017.

И ове године, на старом месту, иза зграде Месних заједница, на Багљашу,
окупили су се бројни излагачи и ствараоци, који су желели да испричају
"Банатску причу". Чак 120 излагача, више него претходних 10 година,
учествује у овој етно-манифестацији. И ове године је компанија Гомекс
прихватио улогу покровитеља манифестације.

25.

26.

Портал градски
радио Зрењанин

УМ-ИНГ
и
ПЕТКУС
настављају са успесима

27.05.2017.

Најмодернија Рафинерија јестивог уља у Европи, дневног капацитета од
200 тона уља, гради се тренутно у Бугарској и биће предата на употребу до
краја октобра. Ништа необично док не сазнамо да је комплетна пројектнотехничка документација и део опреме производ зрењанинских породичних
фирми "УМ-ИНГ" и "Петкус Балкан", у власништву Борислава и Марка
Умићевића. Ове фирме, може се слободно рећи да су регионални лидери у
производњи опреме и пројектовању постројења за уљарску индустрију,
настављају са успешним пројектима, како у Србији, тако и у иностранству.
Борислав Умићевић каже да је тешко доћи до нових послова, али
референце их препоручују за нове изазове.

27..
КТВ

Акција у Огреву

29.05.2017.

Нова акција стоваришта "Огрев" обухвата изванредну понуду купатилске
опреме, као и лед расвету и више врста грађевинског и изолационог
материјала.

