МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ 2017. ГОДИНЕ:

У новембру месецу истичемо успешан завршетак седмог циклуса пројекта „Летња стручна пракса“, који ЗРЕПОК реализује заједно са
Техничким факултетом „Михајло Пупин“, Унијом послодаваца Србије – послодавци Зрењанина и Градском управом Зрењанин.
Трговинској компанији “Гомекс” је 23. новембра 2017.гдоине свечано додељен ААА „ Gold“ сертификат бонитетне способности, које
додељује реномирана кућа “ Bisnode”. Компанија ГОМЕКС постала је једина трговачка компанија која је ушла у клуб пожељних пословних
партнера, добијањем Сертификата о изврсности пословања ААА, где се налази мање од 2% најуспешнијих фирми у Србији.
Зи

Преглед медијских објава за месец Новембар 2017
Ред
број

Медиј

Наслов

Датум

01.

I Love Zrenjanin

Студенти екпнпмскпг
факултета ппсетили
кпмпанију Гпмекс

02.11.2017.

02.

Портал
Зрењанински

Студенти екпнпмскпг
факултета ппсетили
кпмпанију Гпмекс

02.11.2017.

03.

Лист Зрењанин

Кпмпанија Гпмекс
угпстила студенте

02.11.2017.

04.

КТВ Зрењанин

Огрев акција

02.11.2017.

Опис активности
Компанија Гомекс је првог дана новембра била домаћин групи студената
треће године Економског факултета из Београда. Двадесет будућих
академских грађана, у пратњи њихових саветника за каријерно вођење,
упознало се са начином рада и функционисања овог трговинског ланца, уз
обилазак складишних капацитета Дистрибутивног центра у Зрењанину.
Један део посете издвојен је за разговор са генералним директором
Гомекс-а, Гораном Ковачевићем.
Компанија Гомекс је првог дана новембра била домаћин групи студената
треће године Економског факултета из Београда.Двадесет будућих
академских грађана, у пратњи њихових саветника за каријерно вођење,
упознало се са начином рада и функционисања овог трговинског ланца, уз
обилазак складишних капацитета Дистрибутивног центра у Зрењанину.
Током боравка у Дистрибутивном центру Зрењанин, студентима су
представљени сви сегменти пословања и организационе структуре
компаније, кроз обраћања извршних директора и руководилаца сектора.
Компанија „Гомекс” је првог дана новембра била домаћин групи студената
треће године Економског факултета из Београда. Двадесет будућих
академских грађана, у пратњи њихових саветника за каријерно вођење,
упознало се са начином рада и функционисања овог трговинског ланца, уз
обилазак складишних капацитета Дистрибутивног центра (ДЦ) у Зрењанину
и посету генералном директору „Гомекса” Горану Ковачевићу.
Стоваришта Огрев а.д током Акције недеље која ће трајати од 3.-10.
новембра купцима поред комплетног грађевинског материјала и опреме,
понудиће под повољним условима и широк асортиман керамичких
плочица, гипс и ОСБ плоча као и норвешких радијатора.

Персу маркети ппчели
ппделу пгрева за 100
ппрпдица

03.11.2017.

Успешно је завршена велика хуманитарна акција Персу маркета, под
називом “Топли динар”. Персу маркети су од сваке ваше куповине,
обављене у периоду од 1. до 31. октобра, донирали по 1 динар и на тај
начин успели да прикупе преко милион и по динара за куповину огрева за
100 најугроженијих породица у Војводини.
Успешно је завршена велика хуманитарна акција Персу маркета, под
називом „Топли динар“. 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 куповину
огрева за 100 најугроженијих породица у Војводини.
У суботу 04.11.2017. године пресецањем црвене траке, свечано је отворен
нови Персу маркет у Книћанину, на адреси Војводе Стевана Книћанина 62.
На 120 м2 продајног простора, нови Персу маркет свакодневно нуди својим
потрошачима широк асортиман производа за породичну куповину, по више
него приступачним ценама.
У суботу, 4. новембра, пресецањем црвене траке, свечано је отворен нови
Персу маркет у Книћанину, на адреси Војводе Стевана Книћанина 62. На
120 квадратних метара продајног простора, нови Персу маркет
свакодневно нуди својим потрошачима широк асортиман производа за
породичну куповину, по више него приступачним ценама.
На адреси Војводе Стевана Книћанина 62, у суботу 4. новембар године у
9х, пресецањем црвене траке, свечано је отворен нови Персу маркет у
Книћанину. а 120 квадрата продајног простора, нови Персу маркет
свакодневно нуди својим потрошачима широк асортиман производа за
породичну куповину, по више него приступачним ценама.

05.

Портал
Зрењанински

06.

I Love Zrenjanin

Тппли динар ппчела
ппдела пгрева за 100
ппрпдица

03.11.2017.

07.

Портал Градски
радио Зрењанин

Отвпрен нпви Персу
маркет у Книћанину

05.11.2017

08.

Портал
Зрењанински

Свечанп птвпрен Персу
маркет у Книћанину

06.11.2017.

09.

I Love Zrenjanin

Отвпрен нпви маркет у
Книћанину

06.11.2017.

10.

КТВ Зрењанин

Огрев акција

09.11.2017.

Стоваришта Огрев у својој новој акцији недеље која траје од 10. до 17.
новембра нуде широк избор производа по веома повољним ценама.

11.

РТВ Сантос

Персу тппли динар

10.11.2017.

Успешно је завршена велика хуманитарна акција Персу маркета, под
називом „Топли динар“. 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 куповину
огрева за 100 најугроженијих породица у Војводини.

12.

РТВ Сантос

Завршен седми цилус
прпјекта Летоа стручна
пракса

15.11.2017.

На Техничком факултету Михајло Пупин 15.11.2017. одржана је свечана
додела сертификата најуспешнијим студентима седмог циклуса пројекта
Летња стручна пракса. Овај циклус је успешно завршило 18 студената.

16.11.2017.

Стоваришта Огрев у својој новој акцији недеље која траје од 17. до 24.
новембра нуде широк избор производа по веома повољним ценама.

Месечна акција Валпр

18.11.2017.

Време слава је стигло! Нова МЕСЕЧНА АКЦИЈА у продајним објектима
“Валора” гарантује вам одличну уштеду приликом набавке артикала из
понуде овог познатог дистрибутера пића. Месечна акција траје од 16.
новембра до 15. децембра,

I love Zrenjanin

Гпмекс тражи ппмпћнпг
радника у магацину

20.11.2017.

Гомекс доо Зрењанин, трговински ланац малопродаје у Војводини и Мачви,
за рад у дистрибутивном центру у Зрењанину тражи заинтересоване за
радно место: помоћни радник у магацину.

16.

I love Zrenjanin

Кпмпанија Гпмекс
заппшљава ппслпвпђу и
касира

20.11.2017.

17.

Портал Градски
радио Зрењанин

Нпва акција Гпмекс-а –
“Чек на дппис”

20.11.2017

18.

Портал
Зрењанински

Кпмпанија Гпмекс дпбре
вести за кприснике
касице брпјалице

21.11.2017.

19.

РТВ Сантос

Млекппрпдукт
прпмпција француских
сирева

22.11.2017.

Линија француских сирева “Ил де Франце” коју однедавно увози
зрењанински Млекопродукт, промовисана је у Француској амбасади.
Специјални гост био је светски стручњак за сиреве, Ролан Бартелеми.

23.11.2017.

Трговинској кући “Гомекс” 23.11. 2017.је свечано додељен ААА “Gold”
сертификат бонитетне способности, које додељује реномирана кућа
“Bisnode”. Ова сертификациона кућа је највећи европски провајдер
пословних информација о пословању фирми, са великом традицијом, који
је присутан у многим земљама у Европи, са укупним приходом од близу

13.

КТВ Зрењанин

14.

Портал
Зрењанински

15.

20.

Портал
Зрењанински

Огрев акција

Компанија Гомекс
добила Међународно
признање

Гомекс доо Зрењанин, трговински ланац малопродаје у Војводини и
Мачви, за рад у малопродајним објектима робе широке потрошње у
Зрењанину тражи заинтересоване за радна места: пословођа и продавацкасир.
ЧЕК НА ДОПИС. Пројекат ЧЕК НА ДОПИС представља иновацију у
пословању компаније. Нова могућност за куповину у малопродајним
објектима јесте предаја чека на основу којег ће се потрошачу приписати
КЕШИРИЋИ на његову КАСИЦУ БРОЈАЛИЦУ истог момента. Кориснику
КАСИЦЕ БРОЈАЛИЦЕ који донесе чек у наш објекат на БРОЈАЛИЦУ ће
бити приписани КЕШИРИЋИ у износу од 5.000 динара, што уједно
представља и максимални износ појединачног чека. Рок за наплату ових
чекова износи 90 дана, као и рок за потрошњу приписаних КЕШИРИЋА.
Пројекат ЧЕК НА ДОПИС представља иновацију у пословању компаније.
Нова могућност за куповину у “Гомексу”-овим малопродајним објектима
јесте предаја чека на основу којег ће се потрошачу приписати КЕШИРИЋИ
на његову КАСИЦУ БРОЈАЛИЦУ истог момента. Потрошачу ће од момента
евиденције чека који је донео бити омогућено да сваки дан, по жељи, купује
плаћајући КЕШИРИЋИМА у било ком износу док их не потроши. Рок за
наплату ових чекова износи 90 дана, као и рок за потрошњу приписаних
КЕШИРИЋА.

400 милиона евра. Горан Ковачевић је подсетио да је слоган компаније
“Гомекс” – “Код нас знате шта купујете”, и да је то кључни принцип у
пословању и начин стицања поверења код потрошача, који за одређену
цену добијају одређени стандардни квалитет.
21.

22.

КТВ Зрењанин

Компанија Гомекс
добила Међународно
признање

23.11.2017.

Трговинској кући “Гомекс” 23.11. 2017.је свечано додељен ААА “Gold”
сертификат бонитетне способности, које додељује реномирана кућа
“Bisnode”.

I love Zrenjanin

Кпмпанија Гпмекс
ппстала једина
тргпвачка кпмпанија са
највишим сертификатпм

23.11.2017.

Компанија ГОМЕКС постала је једина трговачка компанија која је ушла у
клуб пожељних пословних партнера, добијањем Сертификата о изврсности
пословања ААА, где се налази мање од 2% најуспешнијих фирми у Србији.

23.

Портал Градски
радио Зрењанин

Кпмпанија Гпмекс
дпбитник сертификата
за квалитетнп
ппслпваое

24.

Лист Зрењанин

Јпш једна пптврда
успешнпсти кпмпаније
Гпмекс

23.11.2017.

25.

КТВ Зрењанин

Свечана дпдела
сертификата Гпмекс

23.11.2017.

26.

27.

I love Zrenjanin

Гпкекс викенд акција

I love Zrenjanin

Гпмекс расписап
кпнкурс за стручну
праксу

23.11.2017.

Компанија ГОМЕКС је једина трговачка компанија која је ушла у клуб
пожељних пословних партнера где се налази мање од 2% најуспешнијих
фирми у Србији. Сертификат о изврсности пословања категорије ААА
директору ГОМЕКС-а Горану Ковачевићу. Сертификација је устаљена
пракса у међународном окружењу, а на основу овог документа компанија
ГОМЕКС додатно је утврдила свој углед и поверење у домаћем пословном
окружењу и створила могућност за излазак на ино тржиште.
Сертификат бонитетне способности потврда је дугогодишњег успешног и
систематичног рада. Компанија којој се сертификат додељује мора три
године заредом имати водећи рејтинг, а признање се стиче ничим другим
до марљивим радом. Компанија „Гомекс” поседује многе награде и
признања, а добијањем овог још једном је потврдила водећи статус
малопродајне фирме.
Сертификат бонитетне способности потврда је дугогодишњег успешног и
систематичног рада. Компанија којој се сертификат додељује мора три
године заредом имати водећи рејтинг, а признање се стиче ничим другим
до марљивим радом.

24.11.2017.

Сваког дана у сваком Гомекс-овом маркету велики број прозвода налазе се
на снижењу. Једна од најбољих погодности који пружа Гомекс свакако је
„Селектор попуста“ где свако од купаца има прилику да бира 10 артикала
за које жели да буду на попусту.

25.11.2017.

Гомекс д.о.о. Зрењанин, трговински ланац малопродаје, расписује конкурс
за стручну праксу по програму Националне службе за запошљавање за
образовне профиле: дипломирани економиста и економски или правни
техничар.

28.

Портал
Зрењанински

Персу донирао огрев за
100 угрожених породица

25.11.2017.

Успешно је завршена велика хуманитарна акција Персу маркета под
називом “Топли динар”. Персу маркети су од сваке ваше куповине,
обављене у периоду од 1. до 31. октобра, донирали по 1 динар и на тај
начин успели да прикупе преко милион и по динара за куповину огрева за
100 најугроженијих породица. Хуманитарну акцију “Топли динар” Персу
маркети успешно реализују сада већ традиционално трећу годину заредом.
Закључно са овом годином, укупно 300 породица на територији Војводине,
обезбеђено је огревом за целу зиму.

