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1. Лист Зрењанин 

„ПЕРСУ” МРЕЖА СЕ 
ШИРИ: Нови објекат у 
Станишићу 

01.10.2019. 

Нова продавница Компаније „Персу” отворена је у суботу, 28. септембра, у 
Станишићу у улици Ослобођења 55. На 120 квадратних метара овај маркет 
потрошачима нуди више од 2500 артикала, како водећих бреднова тако и 
локалних произвођача. 

2. 

InStore  магазин 
Отворен још један 
Гомекс у Новом Саду 04.10.2019. 

Нова карика у трговачком ланцу ГОМЕКС-а од петка, 04. октобра је 
малопродајни објекат у Новом Саду. Овај објекат, који послује у форми 
суперете, радиће под називом “Телеп 2”, а налази се на адреси Морнарска 
број 26А у Новом Саду. Портал Градски 

радио Зрењанин 

3. 

Портал 
Зрењанински 

Почела велика 
хуманитарна акција 
ПерСу маркета „Топли 
динар“ 

04.10.2019. 

Велика хуманитарна акција ПерСу маркета „Топли динар“ почела је првим 
даном текућег месеца и трајаће до 31. октобра. Од сваког рачуна 
оствареног у ПерСу маркетима у овом периоду, биће издвојен по један 
динар како би се од сакупљеног новца, у вредности већој од милион и по 
динара, купио огрев за 100 породица којима је помоћ потребна. 

„Хуманитарну акцију „Топли динар“ организујемо пету годину заредом. До 
сада смо, заједно са својим суграђанима, угрејали 400 комшијских домова. 
Верујемо да ћемо уз помоћ наших потрошача ове године обезбедити огрев 
за још 100 породица. Тај број може бити већи, уколико се више суграђана 
одазове нашем позиву и да свој допринос. Што се више рачуна оствари у 
ПерСу маркетима током октобра месеца, више породица из нашег 
комшилука ће бити обезбеђено огревом за целу зиму“, кажу у ПерСу 
маркетима. 

Портал Моја 
Бачка Топола 

Почела велика 
хуманитарна акција 
ПерСу маркета "Топли 
динар" 

Портал  I love 
Zrenjanin 

Акција ПерСу маркета: 
Кроз „Топли динар“ 
огрев за 100 
најугроженијих породица 

06.10.2019. 

У ОКТОБРУ ИЗДВАЈАМО: 

Већ 6. пут у прпстпријама кпмпаније “УМ-ИНГ” зреоанински сликари у пквиру ликпвне кплпније стварају уметничка дела.  Тпкпм три 
дана трајаоа кплпније свпје радпве у пвпј кпмпанији ствараће 8 уметника, а дела настала на пвпј кплпнији биће пренета у фпнд 

предузећа где ће чекати наредну аукцију, на кпјпј ће пд оихпве прпдаје бити прикупљена средства кпја ће бити утрпшена у 
хуманитарне сврхе. Прпшли циклус пд 5 кплпнија у фпнд је дпнеп 47 слика, а на аукцији пдржанпј ппчеткпм пве гпдине прикупљенп је 

600.000 динара, кпјим су купљени апарати за бпљи рад непнатплпшкпг пдељеоа зреоанинске бплнице. 

Преглед медијских објава за месец октобар 2019. 
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4. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Фестивал „Нови 
простори” од 11. до 13. 
октобра у Зрењанину 

08.10.2019. 

Фестивал „Нови простори” се одржава по други пут, од 11. до 13. октобра у 
Зрењанину. Програм фестивала је савремено, интердисциплинарно, 
уметничко стваралаштво младих а одржаће се на различитим локацијама у 
Зрењанину, неактивним амбијентима града и у несвакидашњим 
просторима. Партнери: Културни центар Зрењанина, Штампарија Дигинет, 
КНАП, Народни музеј Зрењанина. Спонзори: Персу. Фестивал помогли: 
Унија послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина, Градска стамбена 
агенција, Спаркле. 

Портал З1инфо 

У Зрењанину Фестивал 
”Нови простори” – 
програм и информације 

09.10.2019. 

5. 

КТВ 

6. Ликовна колонија “УМ 
ИНГ” 

09.10.2019. 

У просторијама компаније “УМ-ИНГ” по 6. пут организована је ликовна 
колонија. Ове године она је окупила 8 уметника. 

Већ 6. пут у просторијама компаније “УМ-ИНГ” зрењанински сликари у 
оквиру ликовне колоније стварају уметничка дела.  Током три дана трајања 
колоније своје радове у овој компанији ствараће 8 уметника, а дела 
настала на овој колонији биће пренета у фонд предузећа где ће чекати 
наредну аукцију, на којој ће од њихове продаје бити прикупљена средства 
која ће бити утрошена у хуманитарне сврхе. Прошли циклус од 5 колонија у 
фонд је донео 47 слика, а на аукцији одржаној почетком ове године 
прикупљено је 600.000 динара, којим су купљени апарати за бољи рад 
неонатолошког одељења зрењанинске болнице. 

Дневник 

Шеста сликарска 
колонија под 
покровитељством 
компаније „УМ-Инг“ 

Портал 
Зрењанински 

Отворена шеста 
сликарска колонија под 
покровитељством 
компаније „УМ-Инг“ 

Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Отворена шеста 
сликарска колонија под 
покровитељством 
компаније „УМ-ИНГ“ 

10.10.2019. 

6. 

Портал ЗРклик 

Компанија “Гомекс” у 
посети Удружењу 
„Сунцокрет“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.10.2019. 

Запослени из менаџмента компаније Гомекс су се, заједно са својом 
децом, у петак 11. октобра 2019. године придружили члановима удружења 
“Сунцокрет” на њиховој креативној радионици. Овом приликом су 
члановима удружења честитали на освојеном трећем месту у конкуренцији 
14 екипа на протеклој “Мини-олимпијади ”. Ово је дванаеста Мини 
олимпијада, коју је ово удружење организовало уз помоћ других 
институција. Као подршка, и колеге компаније Гомексу се нашле на том 
такмичењу у својству волонтера. 

Чланови овог удружења су добили пригодне поклон пакете, а било је 
организовано и послужење од стране компаније Гомекс, како би се се сви 

Портал 
Зрењанински 

Представници компаније 
„Гомекс“ посетили 
чланове удружења 
„Сунцокрет“ 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Гомекс у посети 
удружењу Сунцокрет 
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РТВ Сантос Гомекс и сунцокрети 

боље упознали и дружили на овом лепом догађају. 

– Члановима овог удружења припремили смо пригодне поклон пакете, а 
било је организовано и послужење од стране наше компаније. Циљ је био 
да се сви боље упознамо и дружимо на једном лепом догађају. Били смо 
веома лепо угошћени од стране домаћина, чланнова Удружења 
„Сунцокрет“, који су нам приредили представу, а такође су нас и 
изненадили поклонима које су сами направили. Показали су нам своје 
радове, слике, ручно израђене магнете, и демонстрирали рад на разбоју 
који веома често користе како би направили разне одевне и украсне 
предмете. Сви су били веома задовољни и лепо расположени, а дружење 
је протекло у пријатној атмосфери, рекли су нам запослени у компанији 
Гомекс након овог дружења. 

КТВ 

Менаџмент компаније 
Гомекс посетио је 
удружење Сунцокрет 

Портал  I love 
Zrenjanin 

Леп гест запослених у 
компанији „Гомекс“ – дан 
за дружење са 
члановима Удружења 
„Сунцокрет“ 

7. Лист Зрењанин 

Шеста уметничка 
колонија под 
покровитељством 
компаније Ум - Инг 

17.10.2019. 

Одувек су уметници, посебно сликари, уживали помоћ угледних и значајних 
људи – мецена, који су им пружали финансијску, али и било коју другу 
помоћ. За узврат, стварали су трајна и ванвременска уметничка дела. И 
данас меценарство опстаје захваљујући угледним привредницима, 
власницима компанија и људима добре воље који имају жељу да помогну 
ствараоцима. Борислав Умићевић, власник компаније „УМ-ИНГ” (Умићевић 
инжењеринг) шести пут за редом организовао је сликарску Уметничку 
колонију од 16. до 18. октобра. 

8. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
обезбедила поклоне за 
сву децу учеснике “Чеп 
фестић” 

21.10.2019. 

Трећи по реду породични инклузивни фестивал „Чеп фестић” одржан је у 
лазаревачком Центру за културу у организацији удружења  „Чеп за 
хендикеп“ и  „Shoo shoo sound“. Значајан партнер акције “Чеп за хендикеп” 
је компанија “ГОМЕКС”, која је обезбедила поклон пакетиће за сву децу 
која су били учесници овог фестивала. 

9. Портал еКапија 
FMCG Retail Summit 24. 
oktobra u Beogradu 

21.10.2019. 

Конференција  FMCG Retail Summit  у организацији ИнСторе магазина, 
биће одржана у четвртак, 24. октобра 2019. у хотелу  Hyatt Regency  у 
Београду, и ове године окупиће 500 професионалаца у сектору робе 
широке потрошње и пратећим индустријама. Конференцију је ове године 
подржало девет домаћих и страних трговачких ланаца, међу којима су ДТЛ 
и Гомекс. 

10. Портал еКапија 

FMCG Retail Summit 
окупио више од 500 
стручњака - Ритејлери 
морају да промене начин 
пословања како би се 
прилагодили 
савременом тржишту 

28.10.2019. 

FMCG Retail Summit Београд је потврдио статус централног трговачког 
догађаја у Србији, чији су покровитељи водећи трговачки ланци у земљи - 
Delhaize Србија, ДИС, dm drogerie markt, ДТЛ, Гомекс, Лидл, Mercator, 
Супер Веро i Univerexport. Број учесника, као и спонзора и партнера који 
подржавају конференцију, потврђује да препознају вредност конференције 
и да је користе као одличну прилику за размену знања и искустава, 
унапређење пословних пракси и, неизоставно, сусрете са колегама и 

https://www.youtube.com/watch?v=fq3onhW3s2A
https://www.ktv.rs/2019/10/14/menadzment-kompanije-gomex-posetio-je-udruzenje-suncokret/
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https://www.ekapija.com/news/2665231/fmcg-retail-summit-24-oktobra-u-beogradu
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партнерима из сектора - поручује организатор дешавања. 

11. 

Портал 
Зрењанински 

Гомекс и Клик ФМ 
поново водили 
Зрењанинце на Сајам 
књига у Београду 

 
 
 
28.10.2019. 
 
 

Настављајући традицију приближавања културних дешавања 
Зрењанинцима, компанија „Гомекс“ је и ове године, у сарадњи са градским 
радијом Клик ФМ, организовала одлазак на Сајам књига у Београду.  

Сви слушаоци који су тачно одговорили на питања постављена у програму 
радија Клик ФМ добили су као награду пут и улазницу на један од 
најпосећенијих сајамских догађаја у Србији. Слично као и претходних 
година, ка Београду је кренуо пун аутобус љубитеља књига. Ту су се нашли 
и награђени слушаоци и запослени у компанији „Гомекс“. Они су, уз 
пригодне пакете овог трговинског ланца и у добром друштву и пријатном 
расположењу, провели леп и сунчан суботњи дан. Уживали су у одличном 
избору књига и публикација које је понудио 64. Међународни сајам књига у 
Београду. 

InStore  магазин 
Гомекс на Сајму књига 

Progressive   
магазин 

Гомекс повео 
Зрењанинце на Сајам 
књига у Београду 

Ппртал Градски 
радип Зреоанин 

Гомекс на Сајму књига 
 

https://www.zrenjaninski.com/kultura/gomex-i-klik-fm-ponovo-vodili-zrenjanince-na-sajam-knjiga-u-beogradu/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/gomex-i-klik-fm-ponovo-vodili-zrenjanince-na-sajam-knjiga-u-beogradu/
http://www.instore.rs/na-licu-mesta/gomex-na-sajmu-knjiga-7462.html
http://progressivemagazin.rs/online/gomex-poveo-zrenjanince-na-beogradksi-sajam-knjiga/
http://progressivemagazin.rs/online/gomex-poveo-zrenjanince-na-beogradksi-sajam-knjiga/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-na-sajmu-knjiga-2/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-na-sajmu-knjiga-2/

