
 

 

 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 
 

01. КТВ Акција у Огреву 02.03.2017. 

Фирма ЗРЕПОК-а - Стовариште "Огрев" има нову акцијску понуду 
која ће трајати од 3. до 11. марта у оквиру које по најповољнијим 
ценама можете купити шпанске керамичке плочице, умиваонике, 
виноградарске бетонске стубове, лед расвету и још много тога из 
широког асортимана производа. 

02. КТВ Акција у Огреву 09.03.2017. 
Стоваришта “Огрев“ у најновијој недељној акцији издвајају велики 
избор плочица и лепка за плочице, туш кабине, лед расвету, пелет, 
угаљ, брикет и још много тога из познатог асортимана. 

03. РТВ Сантос 

Договор Такси 
удружења у 
Зрењанину 

12.03.2017. 
Саслушајте став фирме ЗРЕПОК-а, И таксија у вези са договором 
који су постигли зрењанински таксисти. 

04. 
 

Градски радио 
Зрењанин - 
портал 

Акција у Валору 16.03.2017. 

Валор-ова нова месечна акција у трајању од 16. марта до 15. 
априла, пружа вам могућност куповине на одложено плаћање до чак 
120 дана. У понуди су производи за свачији укус, по фантастичним 
ценама. 

05. КТВ Акција у Огреву 17.03.2017. 
У акцији недеље која ће трајати од 17. до 24. марта у стовариштима 
Огрев можете пронаћи плочице, лепак, плетиво, лед расвету, 
колица и још много тога из познатог асортимана. 

У МАРТУ ИЗДВАЈАМО: 

• Фирма чланица ЗРЕПОК-а организује пету сезону великог дечјег квиза СуПерсу, који почиње у суботу, 25. 
марта. Реч је о такмичењу које је намењено ученицима виших разреда основних школа Средњобанатског 

округа. На овогодишње такмичење пријавило се 17 школа са 24 екипе. 

• Члан ИО ЗРЕПОК-а, Драган Видаковић представио је Министарки Ани Брнабић и јавности на конференцији 
„Развој ИТ сектора у мањим срединама“ идеју о оснивању Зрењанинског ИКТ кластера. Видаковић је подсетио 
присутне да је  Радна група оформљена на иницијативу Зрењанинског пословног круга (удружење “ЗРЕПОК”) 
са идејом да се покрене акција која би резултирала већим укључењем Зрењанина и региона средњег Баната у 
развој ИКТ сектора у Србији и знатно бољим искоришћењем потенцијала које Зрењанин и овај регион имају у 

погледу могућности које овај динамични сектор пословања пружа. 

•  

 

 

 

Преглед медијских објава за месец Март 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wVL70e-i07Y
https://www.youtube.com/watch?v=ioKFgVMRtW0
https://www.youtube.com/watch?v=v9kXxYmmXtw
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/nova-mesecna-akcija-valor/
https://www.youtube.com/watch?v=Zl9wAt7L84M


06. 
Градски радио 
Зрењанин - 
портал 

Реновиран Персу 
маркет у Новом Саду 

19.03.2017. 

Уз богат програм, забаву за младе и старе, у Новом Саду је у 
четвртак 16.03. у 9х, отворен реновиран ПерСу маркет на адреси 
Руменачки пут 17. У препознатљивом амбијенту смештен је 
пажљиво одабран асортиман најквалитетнијих домаћих и страних 
брендова, скројен по принципу од свега по мало. 

07. Лист Зрењанин 

Гомекс-ова подршка 
Фестивалу “Театар на 
дар” 

20.03.2017. 

Удружење "Видовдански кутак" је, уз подршку компаније ГОМЕX и 
Града Новог Сада, са успехом организовало Фестивал кратких 
позоришних форми за децу "Театар на дар" који је одржан током два 
дана, 18. и 19. марта у Спортском центру "Слана бара" у Новом 
Саду. 

08. 
Градски радио 
Зрењанин - 
портал 

09. I love Zrenjanin 

Компанија Гомекс 
подржала Фестивал 
Театар на дар 

10. 
Градски радио 
Зрењанин - 
портал 

Валорово ново 
стовариште 

21.03.2017. 
У Бечеју је почело са радом ново стовариште ВАЛОРА, са 
магацинским простором од 400м2, другим од 120м2, као и новим 
канцеларијама. 

11. 
Градски радио 
Зрењанин - 
портал 

Персу квиз  22.03.2017. 

Фирма чланица ЗРЕПОК-а организује пету сезону великог дечјег 
квиза СуПерсу, који почиње у суботу, 25. марта. Реч је о такмичењу 
које је намењено ученицима виших разреда основних школа 
Средњобанатског округа. На овогодишње такмичење пријавило се 
17 школа са 24 екипе. 

12. 
Градски радио 
Зрењанин - 
портал 

Подршка компаније 
ГОМЕX обележавању 
дана особа са 
Дауновим синдромом 

22.03.2017. 

У организацији Основне и средње школе "9. мај" из Зрењанина и уз 
подршку компаније ГОМЕКС, на Тргу слободе у Зрењанину 
обележен је 21. март, Међународни дан особа са Дауновим 
синдромом. У шетњу подршке, у шареним или распареним 
чарапама, кренули су ђаци више градских основних школа, вртића, 
представници ГОМЕКС-а, локалне самоуправе и других. 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novosti-iz-persu-marketa/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novosti-iz-persu-marketa/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-ova-podrska-festivalu-teatar-na-dar/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-ova-podrska-festivalu-teatar-na-dar/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-ova-podrska-festivalu-teatar-na-dar/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-teatar-na-dar/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-teatar-na-dar/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-teatar-na-dar/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novosti-u-valoru/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novosti-u-valoru/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/pocinje-supersu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-kompanije-gomex-obelezvanju-dana-osoba-sa-daunovim-sindromom/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-kompanije-gomex-obelezvanju-dana-osoba-sa-daunovim-sindromom/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-kompanije-gomex-obelezvanju-dana-osoba-sa-daunovim-sindromom/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-kompanije-gomex-obelezvanju-dana-osoba-sa-daunovim-sindromom/


 
 

 

13. РТВ Сантос Business Cafe у 
Зрењанину – гост члан 
ЗРЕПОК-а Горан 
Ковачевић 

28.03.2017. 

у Зрењанину одржан 22. Бизнис кафе Србија под слоганом “Развијај 
локално – делуј глобално”. Искуства и савете са гостима су 
поделили Владимир Ковач, менаџер Вебиз пројекта, Смиљана 
Стојановић, власница фирме “Кверк” из Беочина и Горан Ковачевић, 
Члан ЗРЕПОК-а, директор “Гомекс”-а и председник Управног одбора 
НАЛЕД-а. 14. 

Портал 
Зрењанински 

15. I love Zrenjanin 
Конференција о 
развоју ИТ сектора у 
Зрењанину 

31.03.2017. 

Члан ИО ЗРЕПОК-а, Драгав Видаковић представио је Министарки 
Ани Брнабић и јавности на конференцији идеју о оснивању 
Зрењанинског ИКТ кластера. Видаковић је подсетио присутне да је  
Радна група оформљена на иницијативу Зрењанинског пословног 
круга (удружење “ЗРЕПОК”) са идејом да се покрене акција која би 
резултирала већим укључењем Зрењанина и региона средњег 
Баната у развој ИКТ сектора у Србији и знатно бољим 
искоришћењем потенцијала које Зрењанин и овај регион имају у 
погледу могућности које овај динамични сектор пословања пружа. 

https://www.youtube.com/watch?v=-4RJ6ax4in4
http://www.zrenjaninski.com/biznis-kafe-srbija-korisni-saveti-uspesnih-poslovnih-ljudi/
http://www.zrenjaninski.com/biznis-kafe-srbija-korisni-saveti-uspesnih-poslovnih-ljudi/
http://www.zrenjaninski.com/biznis-kafe-srbija-korisni-saveti-uspesnih-poslovnih-ljudi/
http://www.zrenjaninski.com/biznis-kafe-srbija-korisni-saveti-uspesnih-poslovnih-ljudi/
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/brnabic-zrenjanin-se-po-na-polju-it-izdvaja-od-svih-lokalnih-samouprava/
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/brnabic-zrenjanin-se-po-na-polju-it-izdvaja-od-svih-lokalnih-samouprava/
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/brnabic-zrenjanin-se-po-na-polju-it-izdvaja-od-svih-lokalnih-samouprava/

