У ДЕЦЕМБРУ ИЗДВАЈАМО:
Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК је богатији за још једног члана. Владимир Миловић, генерални директор Дијаманта је са
компанијом коју представља ушао у ЗРЕПОК.
Kомпанија Дијамант највећи је произвођач јестивих уља и водећи произвођач маргарина, биљних масти, мајонеза и деликатесних
производа на бази мајонеза у Србији и ЗРЕПОК је поносан на чињеницу што је таква компанија постала фирма чланица Удружења.

Преглед медијских објава за месец децембар 2018
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Медиј

Наслов

Лист Зрењанин

У ГРАДСКОЈ КУЋИ
ОВОГ ЧЕТВРТКА:
Промоција књиге “Ко Т’
покида са грла ђердане”

РТВ

Портал
Зрењанински

Гомекс прославио 12.
рођендан, промотивне
цене
Гомекс Тотал прославио
рођендан, потрошаче
дочекала бројна
изненађења

Портал Ilovezr

12. рођендан Гомекс
Тотала - Зрењанин

КТВ

Низом акцијских попуста
Гомекс Тотал обележио
12. рођендан

Портал 021

Зрењанин: "Тотал"
маркет обележио 12
година рада

Портал Градски
радио Зрењанин

Прослављена дванаеста
годишњица рада Тотал-а
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Датум

01.12.2018.

Опис активности
У четвртак, 6. децембра, са почетком у 18 часова, биће промоција књиге
“Ко Т‘ покида са грла ђердане”, аутора др Јована Поповића. Промоција ће
се одржати у барокној сали Градске управе. Промоцију организују
компанија „УМ-ИНГ“ доо и издавачка кућа „Тиски цвет“ Нови Сад уз
подршку Града Зрењанина.

02.12.2018.
Супермаркет Гомекс Тотал који се налази у насељу Ружа Шулман у
Зрењанину обележио је у првој недељи децембра свој 12.рођендан у
присуству великог броја потрошача. Ни ове године нису изостали бројни
акцијски попусти, поклони и дегустације као и промоције производа које су
такође обогатиле садржај прославе. За најмлађе посетиоце Тотала
приређен је садржајан програм уз кловна, Спајдермена, принцезу,
мађионичара и многе друге популарне ликове. У прослави рођендана
активно су учествовали и бројни добављачи који су се радо одазвали
позиву.
03.12.2018.

Портал Куда
куповину

у

Портал
Спортинфо
Портал Градски
радио Зрењанин
3
Лист Зрењанин
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„Ко т‘ покида са грла
ђердане“
Промоција књиге др
Јована Поповића у
Барокној сали Градске
куће
СИНОЋ У БАРОКНОЈ
САЛИ ГРАДСКЕ КУЋЕ
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ:
„Ко т‘ покида са грла
ђердане“

КТВ

Промоција књиге „Ко Т'
покида са грла ђердане"

Портал Ilovezr

Владимир Миловић нови
члан ЗРЕПОК-а

4

5

ГОМЕКС: Супермаркет
ТОТАЛ Зрењанин
прославио 12. рођендан

04.12.2018.

07.12.2018.

07.12.2018.

КТВ

Пословно Удружење
ЗРЕПОК представило је
новог члана

Портал Градски
радио Зрењанин

Гомекс подржао
Инклузивне игре

07.12.2018.

Лист Зрењанин

Шта говори најновија
статистика о платама у
Зрењанину - бележи се
напредак

14.12.2018.

Др Јован Поповић рођен је у Ади, а цео век провео је у Зрењанину. Био је
очни лекар и хуманиста а иако се само аматерски бавио музиком, оставио
је дубок траг и у тој сфери, као значајан композитор.
Књига о др Јовану Поповићу, која је синоћ представљена зрењанинској
публици у барокној сали градске куће, саткана је од приповедања и
прилога више аутора, поред осталих и знаменитог зрењанинског
хроничара, пензионисаног учитеља Дејана Бошњака, који је и
најзаслужнији за оживљавање успомене на др Поповића. Организатор
књижевне вечери били су компанија „УМ-ИНГ“ (Умићевић инжењеринг) и
издавачка кућа „Тиски цвет“ из Новог Сада уз подршку Града Зрењанина.

Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК је богатији за још једног члана.
Владимир Миловић, генерални директор Дијаманта је са компанијом коју
представља ушао у ЗРЕПОК.
Седме по реду Инклузивне игре, одржане су у Кристалној дворани у
Зрењанину, под традиционалним слоганом „Кад границе не постоје играмо се много боље”. Препознајући значај ове манифестације, компанија
Гомекс је већ шесту годину за редом покровитељ Инклузивних игара.
Као успешне домаће фирме са солидним зарадама, Предраг Станков директор Регионалне привредне коморе Средњобанатског округа истиче и
приватне производне инжењеринг фирме „Петкус Балкан” и „Ум-инг”, те
„Млекопродукт”, Фабрику уља „Банат” из Нове Црње, као и фирму са
изузетно специфичним призводним програмом „Ван Друнен” из Банатског
Карађорђева.
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Портал Ilovezr

8

Портал
Моја
Бачка Топола

9

Портал Житиште
он-лине

10

11

Пета „Тигањица –
Вашарица“ –
креативност и радост
деце у првом плану
(ВИДЕО)
ПерСу комшија стиже у
Бачку Тополу

14.12.2018.

ЗЗ Мркшићеви салаши
нису изненађени снегом

15.12.2018.

Портал
Зрењанински

Удружење „Светосавље“
уручило признање
привреднику Бориславу
Умићевићу

Портал 025инфо

ПерСу комшија стигао у
Бачку Тополу

Портал Градски
радио Зрењанин

ПерСу комшија стигао у
Бачку Тополу

Портал
Зрењанински

Пресецањем црвене
врпце свечано је
отворен нови ПерСу
маркет (Фото)

12

Портал
Спортинфо

Стеви Кочалки, првом
човеку Валора
Спартакова награда

13

Удружењe
пословних

Изабрани најбољи
привредници
жена

14.12.2018.

16.12.2018.

17.12.2018.

„ПерСу маркети“ и ове године су подржали одржавање, сада већ
традиционалне дечије манифестације, коју је до сада посетило и активно
учествовало скоро 1000 малишана свих узраста као и њихових родитеља.
ПерСу маркети, домаћи малопродајни ланац, своју делатност остварују на
територији
средњебанатског и јужнобачког округа у преко 135
малопродајних објеката, где запошљавају преко 1.000 радника.
Свакодневно, својим потрошачима чине доступним домаће, свеже и здраве
производе, са најбољим односом цене и квалитета.
Као и сваке године ЗЗ Мркшићеви салаши воде рачуна о својим грађанима.
Данас је на путевима било три трактора и телехендер, они се налазе и
сада на терену и чисте улице Новог и Српског Итебеја. Иако им тај посао
није поверен пракса доброг домаћина се и даље наставља.
Као израз захвалности за подршку активностима „Светосавља“ признања
су подељена приликом свечаног потписивања уговора са новом
генерацијом стипендиста овог удружења. Међу добитницима признања је и
реномирани зрењанински привредник Борислав Умићевић, челник угледне
и успешне породичне фирме „УМ-Инг“.

У суботу, 15. децембра, пресецањем црвене врпце, свечано је отворен
нови ПерСу маркет у Бачкој Тополи, на адреси 7. јула 29. Врата новог
ПерСу маркета су отворена радним данима и суботом од 6.30 до 20.30
часова, и недељом од 7 до 20 сати. Овде Вас, након завршене обуке у
ПерСу тренинг центру, спремно чека љубазно особље ПерСу маркета.

18.12.2018.

18.12.2018.

19.12.2018.

Ове године, признања су додељена у осам категорија, а Стева Кочалка
рођен у Житишту , власник компаније Валор доо, на предлог Спортског
савеза општине Житиште добио је признање у области донаторства и
спонзорства.
На свечаној седници Скупштине Привредне коморе Србије додељене су
традиционалне награде компанијама, институцијама и појединцима за
постигнуте резултате и ангажовање у 2018, велики допринос развоју српске
привреде и јачању позиције на међународном тржишту. Додељено је 67

Србије

Портал Градски
радио Зрењанин

“Корпа солидарности” у
суботу, 22. децембра у
Супермаркету ТОТАЛ

Портал Градски
радио Зрењанин

Одржана 15. Корпа
солидарности

РТВ Сантос

Корпа солидарности у
Гомексу

14

15

признања у три категорије, као и три посебне награде. Међу добитницима
је и фирма чланица ЗРЕПОК-а, Дијамант ад.

22.12.2018.

Као и претходних година, и ове ће акција бити организована у
Супермаркету ТОТАЛ у Зрењанину, ул. Марка Орешковића бб, у термину
од 09 до 14х. Акција "Корпа солидарности" назив је пројекта који већ седам
година заједнички реализују компанија ГОМЕКС и зрењанински РОТАРАЦТ
клуб.

24.12.2018.

У супермаркету Гомекс ТОТАЛ у Зрењанину, одржана је традиционална
зимска акција “Kорпа солидарности” коју већ осму годину организује
компанија Гомекс у сарадњи са Ротаракт клубом. Циљ ове активности је
прикупљање помоћи социјално угроженим породицама које школују велики
број деце.

24.12.2018.

Директор компаније Гомекс Горан Ковачевић и директор ПерСу Маркета
Дарко Бјелоглав, гостовали су у емисији Агросат у којој су сумирали
претходно пословање и изнели планове за наредну годину.

КТВ

Грађани прикупили
производе за социјално
угрожене у
традиционалној акцији
Корпа солидарности,
коју спроводи компанија
Гомекс и Ротаракт клуб

РТВ Сантос

Зрењанински трговински
бренд

Блиц

Изабрани најбољи
привредници

24.12.2018.

Лист Зрењанин

Признања Привредне
коморе Србије

26.12.2018.
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На свечаном делу седнице Скупштине Привредне коморе Србије, прошлог
петка, 14. децембра, додељене су награде компанијама, институцијама и
појединцима за постигнуте резултате и ангажовање у 2018, као и велики
допринос развоју српске привреде и јачању њене позиције на
међународном тржишту. Уручено је 67 признања у три категорије, као и три
посебне награде. Из средњег Баната међу добитницима Јубиларне
награде Привредне коморе Србије су зрењанински „Дијамант” ад (за осам
деценија пословања), као и ПД „Војводина” доо из Новог Милошева (за 60
година пословања).

