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1. 
Ппртал I love 
Zrenjanin 

Компанија „Гомекс“ 
отворила још један 
продајни објекат у 
Новом Саду 

01.11.2020. 

Трговинска компанија Гомекс отворила је купцима у Новом Саду врата још 
једног маркета. Новоотворени објекат се налази на адреси Вршачка 13 и у 
питању је простор пројектован и изграђен у складу са потребама 
потрошача, чији продајни део се простире на око 190 квадратних метара. 

2. 

Ппртал 
Зреоанински 

ПерСу маркети почели 
поделу огрева за 
стотину породица из 
нашег комшилука 

03.11.2020. 

ПерСу маркети су у периоду од 1. до 31. октобра спровели још једну 
хуманитарну акцију “Топли динар”. Од сваке куповине, обављене у том 
периоду, овај зрењанински трговински ланац је донирао по један динар за 
набавку огрева за сто најугроженијих породица. 

Подела огрева породицама, почела је у понедељак, 2. новембра, како би 
хладне јесење дане који нам предстоје, дочекали спремно. 

Акција ПерСу маркета наишла је на велику подршку како потрошача, тако и 
пословних партнера. Ове године акцију су се подржали Имлек, Пепси, 
Штарк, Моравка, Матини и Д Плус. Целокупној организацији и ове године 
велику помоћ пружили су центри за социјални рад из свих општина, 
указујући на најугроженије многочлане породице. 

Ппртал I love 
Zrenjanin 

Ппртал Наше 
местп 

Ппртал 025 инфп 

3. 

Ппртал 
Зреоанински Успешно реализована 

хуманитарна акција 
БЕЛхоспице центра и 
Гомекс-а 

03.11.2020. 

Поводом Светског дана хосписа и палијативне неге, компанија Гомекс је од 
сваке хируршке/заштитне маске продате у периоду од 9. до 22. октобра 
издвајала по један динар за БЕЛхоспице центар из Београда, намењен 
палијативном збрињавању и медицини. Ова акција резултирала је укупном 
донацијом у вредности од 300.000 динара, чиме ће пацијентима у 
терминалној фази болести бити омогућена сва могућа помоћ, потпуно 

Ппртал ЗРклик 

У НОВЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Месец нпвембар у ЗРЕПОК-у су пбележиле хуманитарне акције (какп традиципналне, такп и пне кпје ће тек ппстати традиција), 
награде, прпшириваое капацитата фирми и увпђеое нпвих сервиса за пптрпшаче. 

Преглед медијских објава за месец новембар 2020. 
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https://www.zrklik.com/2020/11/uspesno-realizovana-humanitarna-akcija-belhocpice-centra-i-gomex-a/


Портал I love 
Zrenjanin 

04.11.2020. 

бесплатно. 

– Гомекс је својим учешћем и доприносом потпомогао рад ове 
организације, као и бесплатно пружање услуга палијативног збрињавања, 
за шта је награђен бронзаним БЕЛхоспице беџом. Акције поводом 
обележавања Светског дана хосписа спроведене су широм света, а 
БЕЛхоспице центар из Београда и трговинска компанија Гомекс заслужни 
су за то што се и наша земља нашла на светској мапи земаља које су 
подржале ову иницијативу, кажу у компанији Гомекс. 

4. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
подржала семинар на 
тему цистичне фиброзе- 
пратите семинар путем 
линка 

05.11.2020. 

Компанија Гомекс подржала је организацију семинара на тему цистичне 
фиброзе, намењеног лекарима и медицинском особљу. Овај семинар биће 
одржан у петак, 6. новембра, у Дому гарде Топчидер, а моћи ће да се прати 
и онлине, преко Зоом апликације. 

5. 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Компанији Дијамант 
награда за најбољу 
интегрисану кампању 

06.11.2020. 

Маркетинг мрежа наградила је организације, компаније, институције и 
агенције за најквалитетније и најпрофесионалније појединачне и 
интегрисане кампање на шестом фестивалу интегрисаних комуникација 
КАКТУС 2020. 

За награде је ове године конкурисало чак 172 пројекта. 

Међу добитницима је и компанија из Зрењанина, “Дијамант”, чланица 
Зрењанинског пословног круга. 

6. 

Ппртал 
Виртуелни 
инкубатпр 

Комуникација је постала 
још важнија 

17.11.2020. 

Гомекс д.о.о. је трговинска компанија са седиштем у Зрењанину чији су 
први кораци направљени 1995. године. Продајни објекти Гомекс-а су 
распоређени претежно на територији Војводине, а у претходих пет година 
компанија се интензивно шири и на остатак Србије. 

Гомекс је био редовни учесник привредно-сајамске манифестације 
ЗрБизНет, коју је организовала Унија послодаваца Србије – Послодавци 
Зрењанина, уз сарадњу са Привредном комором и градом. 

7. 
Ппртал I love 
Zrenjanin 

Персонализовани купони 
– нова погодност за 
кориснике Гомекс 
апликације 

17.11.2020. 

Из године у годину, компанија Гомекс непрестано врши испитивања 
тржишта и свој приступ прилагођава жељама купаца, како би их изнова 
обрадовала новим погодностима.  
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Ппртал 
Зреоанински 

Ослушкујући потребе и сугестије, Гомекс је креирао нове бенефиције за 
своје потрошаче и власнике своје картице лојалности (Касице Бројалице). 
Механизам је веома једноставан, с тим што је неопходно да на свој 
паметни телефон преузмете нову Гомекс апликацију, која између осталог 
замењује и Касицу Бројалицу! 

Ппртал ЗРклик 

8. 
Ппртал Житиште 
пнлајн 

Прича о Војиславу 
Мркшићу, Српском 
Итебеју и ''Салашима'' 

20.11.2020. 

На лицу Војислава Мркшића осмех и спокојство – има коме да остави 
имање, има на кога да се ослони, за кога да живи. Не понестаје му идеја, 
нити ентузијазма. Али, сада ради мирније, опуштеније, растерећеније и 
много времена проводи са унуцима. Познат је по томе да гради 
пријатељства и са неистомишљеницима, успева да помири крајности и да 
ради тимски. 

9. 

Ппртал I love 
Zrenjanin 

Завршена хуманитарна 
акција ПерСу маркета: 
Подељен огрев за 100 
најугроженијих породица 

25.11.2020. 

Хуманитарна акција „Персу маркета“, под називом „Топли динар“, успешно 
је завршена и ове године. Током октобра, од сваког оствареног рачуна, 
„Персу маркети“ издвајали су по 1 динар, да би се од сакупљеног новца 
традиционално купио огрев за 100 најугроженијих породица широм 
Војводине. Лист Зреоанин 

ПОДЕЉЕН ОГРЕВ 
УГРОЖЕНИМ 
ПОРОДИЦАМА: Заједно 
за топли дом 

10. 
Лист Зреоанин 

Прича о Војиславу 
Мркшићу, Српском 
Итебеју и ''Салашима'' 

27.11.2020. 

На лицу Војислава Мркшића осмех и спокојство – има коме да остави 
имање, има на кога да се ослони, за кога да живи. Не понестаје му идеја, 
нити ентузијазма. Али, сада ради мирније, опуштеније, растерећеније и 
много времена проводи са унуцима. Познат је по томе да гради 
пријатељства и са неистомишљеницима, успева да помири крајности и да 
ради тимски. 
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