У ЈУНУ ИЗДВАЈАМО:
Свечаним прпгрампм на великпј сцени зреоанинскпг Нарпднпг ппзпришта „Тпша Јпванпвић“, дпдељена су признаоа „Капетан Миша
Анастасијевић“ привредним и друштвеним субјектима за ппдручје Баната. Дпбитници награда су и чланпви ЗРЕПОК-а Живанкп
Радпванчев и Жељкп Исакпв, а награђен је и Маркп Умићевић испред кпмпаније ЗРЕПОК-а „Петкус Балкан“
Од субпте 2. јуна , ПерСу ппрпдица бпгатија је за јпш једнпг члана. Пресецаоем црвене траке, свечанп је птвпрен нпви ПерСу маркет
у Банатскпм Карађпрђеву, на адреси Ђуре Јакшића 24а.
Фирме чланице ЗРЕПОК-а, „Млекппрпдукт“ и „Мркшићеви салаши“ партнери су првпг зреоанинскпг фестивала вина пдржанпг у Авив
Парку.

Преглед медијских објава за месец јун 2018
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Портал
Виртуелни
инкубатор

Бизнис вести –
„Континуирани раст два
локална трговинска
ланца“

Портал Житиште
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Отворен нови ПерСу
маркет у Банатском
Карађорђеву

Портал TiMP

Joш један ПерСу маркет
отворен у Војводини
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Отворена продавница
ПерСу у Карађорђеву

Портал
место

Наше

Портал
Ilovezrenjanin

Датум

02.06.2018.

Два зрењанинска трговинска ланца, „Гомекс” и „Персу” позиционирали су
се на мапи Србије, како по учешћу у укупним приходима тако и по учешћу у
укупној површини на тржишту малопродаје хране, пића и дуванских
производа. Анализу тржишта урадила је Комисија за заштиту конкуренције
Републике Србије у сарадњи са Националном алијансом за локални
економски развој (НАЛЕД).

04.06.2018.
Од суботе 2. јуна , ПерСу породица богатија је за још једног члана.
Пресецањем црвене траке, свечано је отворен нови ПерСу маркет у
Банатском Карађорђеву, на адреси Ђуре Јакшића 24а.
На сам дан отварања купце су дочекала многобројна снижења и промоције,
разне дегустације као и потпуно нов и модерно уређен ентеријер а двоје
најсрећнијих купаца су на поклон добили лед телевизоре.

Нови ПерСу комшија
стигао у Банатско
Карађорђево
Нови „ПерСу“ комшија
стигао у Банатско
Карађорђево

Опис активности

05.06.2018.

3

Портал
Виртуелни
инкубатор

Рано сам схватио да од
мене све зависи

Званична
презентација
Града
Зрењанина

Митровићу признање
''Капетан Миша
Анастасијевић''

Портал
Зрењанински

Портал
Ilovezrenjanin
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Портал Sportinfo

Портал zrklik

РТВ Сантос

КТВ

Портал Градски
радио Зрењанин

Најуспешнијима
додељена признања
„Капетан Миша
Анастасијевић“
Појединцима и
привредним субјектима
додељена признања
„Капетан Миша
Анастасијевић“
Додељена признања
Капетан Миша
Анастасијевић
Уручене награде
„Капетан Миша
Анастасијевић“ за
подручје Баната
Уручена признања
Капетан Миша
Анастасијевић за
подручје Баната
Додела признања
„Капетан Миша
Анастасијевић“
Митровић: Признања нас
обавезују да у наредном
периоду будемо још
бољи.

06.06.2018.

08.06.2018.

Успешна предузетничка прича Стеве Кочалке, власника и директора
компаније „Валор“, траје већ пуних 25 година.

Свечаним програмом на великој сцени зрењанинског Народног позоришта
„Тоша Јовановић“, додељена су признања „Капетан Миша Анастасијевић“
привредним и друштвеним субјектима за подручје Баната. Добитници
награда су и чланови ЗРЕПОК-а Живанко Радованчев и Жељко Исаков, а
награђен је и Марко Умићевић испред компаније ЗРЕПОК-а „Петкус
Балкан“
Одлуку о додели признања донео је жири којим је председавао професор
Радован Пејановић, са Универзитета у Новом Саду. Добитници су, осим
плакете, добили и златник са ликом великог српског трговца и добротвора
из 19. века, дунавског капетана Мише Анастасијевића, иначе уметничко
дело Љубише Манчића, академског вајара из Београда.

09.06.2018.

Портал
Зрењанински

Нови ПерСу комшија
стигао у Банатско
Карађорђево

6

Дневник

Додељена признања
„Капетан Миша
Анастасијевић“

7

Портал Market
Network

Гомекс део Специјалне
олимпијаде

5

Портал Градски
радио Зрењанин

9

10

11

11.06.2018.

13.06.2018.

Зрењанински фестивал
вина 2018 у Авив Парку

8
Портал Vino&Fino

09.06.2018.

18.06.2018.

Први Зрењанински фестивал вина у Банат доводи одабране винарије из
целе Србије, врхунске музичаре, као и локалне произвођаче деликатеса.
Партнери манифестације су компаније „Млекопродукт“ и „Мркшићеви
салаши“.

19.06.2018.

Први фестивал вина у Зрењанину биће одржан у петак и суботу, 22. и 23.
јуна, у Авив Парку, и окупиће више од тридесет одабраних излагача из
целе Србије, који ће се посетиоцима представити са више од 150
различитих вина. Посетиоци ће имати прилику да пробају бела, розе,
црвена и пенушава вина из актуелних берби уз биране залогаје: фине
сиреве и месне деликатесе партнера манифестације, компаније
„Млекопродукт“ и „Мркшићеви салаши“.

20.06.2018.

Велики јубилеј – 25 година успешног пословања, Валор је обележио и
новим визуелним идентитетом. Дизајниран је нови, упечатљив и савремени
лого, који на најбољи и најлепши начин осликава планове Валора за
наредних 25 година.

20.06.2018.

Приликом посете Зрењанину, директор Француског института у Србији Жан
Батист Кизен обишао је и компанију чланицу ЗРЕПОК-а, Млекопродукт.

Вински, музички и
гурмански спектакл

Портал
Зрењанински

Први Зрењанински
фестивал вина биће
одржан у Авив Парку

Портал
Зрењанински

Валор обележава 25
година успешног
пословања, за рођендан
нови лого

Војвођанске
вести

Директор Француског
института у Србији Жан
Батист Кизен у посети
Зрењанину

Пресецањем црвене траке, у суботу, 2. јуна, свечано је отворен нови
ПерСу маркет у Банатском Карађорђеву, на адреси Ђуре Јакшића 24/а.
Ваш омиљени СуПер комшија променио је своју адресу и место
становања, како би Вам омогућио пријатнију и угоднију свакодневну
куповину.
У Великој сали Народног позоришта „Тоша Јовановић“ у Зрењанину
овогодишњим добитницима свечано су уручена признања „Капетан Миша
Анастасијевић“ за подручје Баната, коју традиционално додељују
новосадска агенција Медиа инвент, Универзитет у Новом Саду и
Привредна комора Војводине. Међу добитницима су и ове године чланови
ЗРЕПОК-а.
Зрењанин је минулог викенда био домаћин Европског инклузивног турнира
у одбојци и том приликом је угостио више од 140 спортиста. Дечаци и
девојчице из 10 земаља света такмичили су се у „Кристалној дворани” и у
хали „Медисон” у Зрењанину. Значајан допринос овом међународном
такмичењу дала је и компанија Гомекс.

КТВ

Лист Зрењанин

12
Портал Sportinfo

Портал zrklik

Посета делегације
Француске амбасаде
Први зрењанински
фестивал вина у „АВИВ
ПАРКУ“: Фина вина,
одабрани деликатеси и
богат музички програм

20.06.2018.

Вински, музички и
гурмански спектакл
Први зрењанински
фестивал вина у „АВИВ
ПАРКУ“

Више од тридесет одабраних излагача из целе Србије представило је више
од 150 различитих вина у „Авив парку“ на првом Фестивалу вина у
Зрењанину. Манифестација је била одржана у петак и суботу, 22. и 23.
јуна, а оба дана трајала је од 18 до 22 часа, док је музички програм
почињао у 20 часова. Посетиоци су имали прилику да пробају бела, розе,
црвена и пенушава вина из актуелних берби уз биране залогаје: фине
сиреве и месне деликатесе партнера манифестације, компанија
„Млекопродукт“ и „Мркшићеви салаши“.

21.06.2018.
Да је законско решење добар начин да се забрани или бар ограничи рад
недељом, сматра и Драгољуб Бјелоглав, председник Зрењанинског
пословног круга (Зрепок), који каже да таква одлука не би штетила
трговцима.

13

Лист Зрењанин

Наша тема: Држава би
требало законски да
регулише радно време
недељом

14

Портал Житиште
Он-лине

Пријем за ђака
генерације ОШ „Милош
Црњански“ Српски
итебеј

РТВ Сантос

Млекопродукт на
фестивалу вина у Авив
Парку

.15

– Уколико би се такав закон спровео у потпуности, до пада промета не би
дошло већ би се промет преселио на радне дане. Такође, то би трговцима
обезбедило значајне уштеде у радној снази и трошковима зарада, што би
са друге стране резултовало повећањем зарада запослених због мањег
броја извршилаца, смањењем цена на полицама или повећањем профита
– каже Бјелоглав и додаје да је идеја о забрани рада трговина недељом
актуелна годинама и код нас и у региону, али без неког успеха.

21.06.2018.

22.06.2018.

Директор Задруге "Мркшићеви Салаши" Војислав Мркшић је дана 21. јуна
приредио пријем у просторијама Задруге, за Анђелу Крстић ученицу 8.
разреда ОШ "Милош Црњански" Српски Итебеј одељења у Међи.

25.06.2018.

На 1. Фестивалу вина посебну пажњу привукао је штанд компаније
“Млекопродукт”. Представљени су нови сиреви из серије “Ил де Франце”, а
на самом излагачком месту, грађани су могли и да добију савет који се сир
комбинује са којим вином.

РТВ Сантос

Сајам вина у Авив
Парку

