У СЕПТЕМБРУ ИЗДВАЈАМО АКТИВНОСТИ ФИРМИ ЧЛАНИЦА „ЗРЕПОК-А“
Компанија „ПерСу“ је у Гимназијској улици традиционално и ове године током Дана пива направила богат дечији програм.
Програм је био намењен деци, њиховим родитељима али и свим оним суграђанима и гостима који се осећају млади духом.
Програм је трајао неколико дана, а на репертоару су биле дечије представе, едукативни програми.
Друштвено одговорна акција за децу из Основне и средње школе „9. мај” из Зрењанина и из дечјег села „Др Милорад Павловић“
из Сремске Каменице, организована је у Каштелу Ечка у суботу, 9. септембра. Акција је имала циљ да деци пружи рекреацију и
уживање у амбијенту Каштела кроз организацију разних радионица и спортских игара. Подршку овом својеврсном спортском
дану пружила је и компанија ГОМЕКС.
Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Стовариште Огрев припремило је нову акцију за своје купце током које по веома повољним ценама
можете купити више врста производа.
У организацији Уније послодаваца Србије – послодавци Зрењанина, одржан је сајам привреде и предузетништва у Зрењанину
који је окупио велики број компанија, стручњака из приватног сектора и институција које пружају подршку пословању. Члан
организационог одбора био је и члан ЗРЕПОК-а, Драгољуб Бјелоглав, власник компанија ББ компани и ББ трејд и представник
генералног покровитеља манифестације, Домаћег трговачког ланца

Преглед медијских објава за месец Септембар 2017
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број

Медиј

Датум

Опис активности

I love Zr

Најмлађима најлепше у
Дечијој „ПерСу“ улици

01.09.2017.

Компанија „ПерСу“ је у Гимназијској улици традиционално и ове године
током Дана пива направила богат дечији програм. Програм је био намењен
деци, њиховим родитељима али и свим оним суграђанима и гостима који
се осећају млади духом. Програм је трајао неколико дана, а на репертоару
су биле дечије представе, едукативни програми.

Portal - Gradski
radio Zrenjanin

Гомекс подржао изложбу
паса у Меленцима

04.09.2017.

Компанија ГОМЕКС са задовољством је прихватила позив организатора,
Кинолошког друштва "Русанда" из Меленаца, да будемо део ове врло лепе
и, на крају, успешне изложбе у сегменту спонзорства за најмлађе учеснике.

01.

02.

Наслов

03.

I love ZR, Портал
Градски радио
Зрењанин

Gomex део друштвено
одговорне
акције
за
најмлађе

11.09.2017.

Друштвено одговорна акција за децу из Основне и средње школе „9. мај” из
Зрењанина и из дечјег села „Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице,
организована је у Каштелу Ечка у суботу, 9. септембра. Акција је имала
циљ да деци пружи рекреацију и уживање у амбијенту Каштела кроз
организацију разних радионица и спортских игара. Подршку овом
својеврсном спортском дану пружила је и компанија ГОМЕX.

04.

Portal - Gradski
radio Zrenjanin

Gomex и ове године на
“Грожђебалу”

18.09.2017.

Манифестација у част грожђа, вина и винограда, која се у Вршцу
прославља дуже од пола века, "Дани бербе грожђа" одржана је јубиларни

60. пут од 14. до 17. септембра.
05.

Лист Зрењанин

06.

07.

Portal - Gradski
radio Zrenjanin

08.
КТВ

09.

РТВ
Сантос,
Портал Градски
радио
Зрењанин

Гомекс подржао
Бициклијаду 2017

Акција у Огреву

19.09.2017.

20.09.2017.

Пожар у производном
погону Деликатор
20.09.2017.

10.

Портал
Зрењанински

Угашен пожар у објекту
компаније Персу

Током четири дана варош подно Вршачког брега посетило је више од
150.000 посетилаца из свих делова Војводине, а компанија ГОМЕКС са
задовољством се одазвала позиву организатора да и ове године буде део
манифестације и на тај начин допринесе квалитету овог веома занимљивог
културно-забавног догађаја.
Град Зрењанин је у суботу, 16. септембра био домаћин "Бициклијаде 2017."
јединственог догађаја у оквиру "Трке кроз Војводину". Тог дана стартовала
је друга етапа поменуте трке а организоване су и бројне пратеће културне
манифестације.
Организатор, зрењанински бициклистички клуб "Цyцлеманиа", уз подршку
компаније ГОМЕX, мислио је и на најмлађе који су имали централно место
у овом богатом програму. Клинци и клинцезе су бројној публици на
централном Тргу у Зрењанину показали своје вештине на полигону
спретности и Трци Пужева, а био је постављен и Бике ЕXПО на коме су
представљени реномирани увозници и произвођачи бициклистичке опреме,
делова, обуће и одеће, бициклова...
Нова акцијска понуда стоваришта "Огрев" између осталог нуди плочице
прве класе, собна врата, цемент и блок за зидање. Акција ће трајати од 15.
до 22. септембра.

У погону за прераду меса фирме чланице ЗРЕПОК-а, ББ компани Деликато у Ечки, дошло је до пожара великих размера. Сви радници су на
време евакуисани, на срећу повређених нема. У току је истрага
проналажења узрока пожара. Према првим проценама, материјална штета
је огромна. Обавештавамо потрошаче Деликато бренда да је у току
проналажење техничких решења за обезбеђивање континуираног
присуства Деликато производа на полицама домаћих малопродајних
ланаца

11.

КТВ телевизија

Акција у Огреву

28.09.2017.

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Стовариште Огрев припремило је нову акцију
за своје купце током које по веома повољним ценама можете купити више
врста производа.

ЗРБИЗНЕТ – повежи се! – нова привредна манифестација у Зрењанину која је одржана у септембру месецу
У организацији Уније послодаваца Србије – послодавци Зрењанина одржан је сајам привреде и предузетништва у Зрењанину који је окупио
велики број компанија, стручњака из приватног сектора и институција које пружају подршку пословању
Члан организационог одбора био је и члан ЗРЕПОК-а, Драгољуб Бјелоглав, власник компанија ББ компани и ББ трејд и представник генералног
покровитеља манифестације, Домаћег трговачког ланца

12.

Градски
радио
Зрењанин

Сајам повезивања

13.

КТВ

Конференција за новинаре
манифестације ЗРБИЗНЕТ

14.

КТВ

Отварање манифестације

15.

РТВ Сантос

Отворен ЗРБИЗНЕТ-а

поводом

Потписивањем протокола о сарадњи, 05. септембра 2017. године је
званично отпочела кампања за предстојећу привредну манифестацију под
називом "ЗР-БИЗНЕТ". Предвиђено је да се 29. и 30. септембра на овом
окупљању привредника, организују Б2Б састанци, едукативне трибине,
предавања на актуелне привредне теме и остваре бројни контакти са
потенцијалним партнерима.
Последња два дана овог месеца резервисана су за нову приврену
манифестацију која ће бити организована у зрењанинској хали "Медисон".
Организатори Град Зрењанин Унија послодаваца Србије и Послодавци
Зрењанина позивају све заинтересоване да посете ову манифестацију јер
је припремљен садржајан програм. Они су изнели да ће привредницима
током два дана трајања обезбедити: Б2Б састанке, едукативне трибине,
предавања на актуелне привредне теме и контакт са потенцијалним новим
колегама и запосленима. Циљ нам је побољшање постојеће комуникације
између малих, средњих, великих компанија и предузетника, поручују
организатори. Са овом манифестацијом желимо да вам помогнемо да
остварите нове пословне контакте, да представите вашу компанију и да се
упознате са потенцијалним новим партнерима, као и са институцијама
подршке као што су фондови, банке и осигуравајуће куће. Најава
манифестације.

