У ЈАНУАРУ ИЗДВАЈАМО:
Свечаним, а већ традиционалним коктелом, у хотелу “Војводина” обележено осам година рада Зрењанинског пословног круга. На
коктелу представљен је Жељко Исаков, нови члан ЗРЕПОК-а и Роман Бугар нови пријатељ Удружења. На овој свечаности је
председник ЗРЕОПОК-а представио резултате рада ове организације и напоменуо шта су најважнији циљеви ЗРЕПОК-а у овој години.
У прилогу РТВ Сантос на почетку године Зрењанински пословни круг осврнуо се на пословну 2017. У интервју говори Председник
ЗРЕПОК-а, Драгољуб Бјелоглав, заменик председника Будимир Јовановић и Горан Ковачевић члан ЗРЕПОК-а и власник Гомекса.

Преглед медијских објава за месец Јануар 2018
01. РТВ Сантос

ПРИВРЕДНА
РЕТРОСПЕКТИВА
ЗРЕЊАНИН

03.01.2018.

Зрењанински пословни круг осврнуо се на пословну 2017. У интервју говори
Председник ЗРЕПОК-а, Драгољуб Бјелоглав, заменик председника Будимир
Јовановић и Горан Ковачевић члан ЗРЕПОК-а и власник Гомекса.

02. КТВ

Стовариште Огрев

11.01.2018.

Стоваришта Огрев у својој новој акцији која траје од 12. до 19. јануара нуде
широк избор производа по веома повољним ценама.

03
.

Портал Зрењанински
I love Zr

04. I love Zr

ГОМЕКС РАСПИСАО
КОНКУРС ЗА СТРУЧНУ
ПРАКСУ
Горан Ковачевић: Гомекс је
комшијска радња која живи
од задовољних, а не од
преварених купаца

12.01.2018.

12.01.2018.

Гомекс д.о.о. Зрењанин, трговински ланац малопродаје, расписује конкурс за
стручну праксу по програму Националне службе за запошљавање за радно
место – референт људских ресурса.

За већину нас једна од свакодневних ствари коју радимо јесте и одлазак у
продавницу. Ту не мислимо на ове “велике” куповине, него на набавку
најосновнијих потрепштина. Због тога је за многе важно да баш у комшилуку
имају неки маркет. Компанија ГОМЕКС управо на идеји комшијских радњи развија
своју малопродајну мрежу продавница.

05
.

Портал Зрењанински

“ВАЛОР” ОТВАРА НОВИ
МАЛОПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ

17.01.2018.

Предузеће за продају и дистрибуцију пића “Валор” у четвртак, 18. јануара,
отвара још један малопродајни објекат у насељу Мала Америка.

06
.

Портал Зрењанински

ВАЛОР ПРЕДСТАВЉА
СВОЈ НОВИ БРЕНД –
РАВНИЦА

18.01.2018.

ВАЛОР вам представља свој нови бренд Равница, који можете потражити на
полицама свих продајних објеката овог дистрибутера пића.

19.01.2018.

У јануару се обично сумирају резултати остварни у претходној години. Тако и
чланови ЗРЕПОК-а, пословног удружења које је данас обележило осам година
постојања, подвлаче црту. Још је, објашњавају, рано за прецизне податке, али
се надају да су сви остварили раст у односу на 2016. годину. Нови члан
Зрењанинског пословног круга је Жељко Исаков из компаније ИСЦО. У 2018.
ЗРЕПОК улази са још једним пријатељем. То је Роман Бугар, оснивач
Зрењанинске филхармоније. Циљ свих који су окупљени у овој организацији
јесте да Зрењанин учине лепшом и бољом средином за живот и рад. Због тога
ће предузети све што је у њиховој моћи како би спречили одлазак људи из овог
града.

21.01.2018.

Удружење “Зрењанински пословни круг” ће и у овој години наставити са
спровођењем пројекта “Летња стручна пракса”, који се успешно реализује од
2010. у сарадњи са Техничким факултетом “Михајло Пупин”, а уз подршку Града
Зрењанина и Уније послодаваца Србије – послодавци Зрењанина.

I love Zr,
07
.

Портал Зрењанински,
КТВ,

ЗРЕПОК ОРГАНИЗОВАО
СВЕЧАНОСТ У ХОТЕЛУ
“ВОЈВОДИНА”

РТВ Сантос

08
.

Портал Зрењанински

ПРИВРЕДНИЦИ ПОКРЕЋУ
НОВИ ПРОГРАМ ПРАКСЕ
ЗА СТУДЕНТЕ

09. РТВ Сантос

РЕКОНСТРУКЦИЈА
БАНАТСКОГ БИЗНИС
ЦЕНТРА

24.01.2018.

Банатски бизнис центар у претходним месецима претрпео је значајне промене.
Урађени су електро, водоводни и канализациони радови који су допринели
делимичном сређивању овог простора. До сада је уложено око милион динара, а
инвеститор, Драган Видаковић, чија фирма има 44 локала у власништву од 95
планира улагање још 15 милиона динара, како би овај простор постао савремени
бизнис центар.

10. КТВ

Недељна понуда
стоваришта Огрев

25.01.2018.

У недељној акцији Стоваришта Огрев можете пронаћи по веома повољним
ценама плочице прве класе, камену вуну, гипс плоче, гаражна врата и још много

тога.

11
-

I love Zr

12. РТВ Сантос

Портал Зрењанински,
13
.

Портал Градски радио
Зрењанин,
I love Zr

ЗРЕПОК донира средства
пројектима који подстичу
уређење и озелењавање
јавних површина

27.01.2018.

18. СВЕТОСАВСКИ БАЛ

29.01.2018.

ПЕРСУ МАРКЕТИ
ОПРЕМИЛИ КАБИНЕТ
У ШКОЛИ “ЈОВАН
ТРАЈКОВИЋ”

31.01.2018.

Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК у циљу унапређења услова живота
грађана Средњобанатског управног округа и подизања свести о значају зелених
површина и животне средине, путем финансијске помоћи додељује донације
пројектима, који подстичу укључивање грађана у уређење и озелењавање
јавних површина.
У Барокној сали одржан је 18. пут заредом Светосавски бал уз присуство великог
броја званица и културно – музички програм. Кум славе био је Војислав Мркшић,
који из оправданих разлога није могао да присуствује, те је њега мењао његов
син, Златко Мркшић који је кумовку ружу за следећу годину предао његов син
Андреју Ковачевићу, који је преузео у име оца, Горана Ковачевића, пошто је он
био спречен да дође због болести.

Као вид подршке дуалном образовању, ПерСу маркети опремили су кабинет за
практичну наставу трговаца у Економско-трговинској школи “Јован Трајковић” из
Зрењанина.

