МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ 2016. ГОДИНЕ:
У фебруару месецу издвајамо конкурс ЗРЕПОК-а за подстицање озелењавања. Донације за саднице. Зрењанински пословни круг
расписао је јавни позив за достављање предлога за финансирање пројеката у циљу унапређења животног окружења. Одабраним
пројектима биће додељене донације . ЗРЕПОК је за те намене обезбедио средства у износу од 180 хиљада динара. Ову информацију су
сви медији – партнери су пренели јавности.
Од чланова ЗРЕПОК-а, највише медијских објава бележи фирма чланица Огрев.

Преглед медијских објава за месец Фебруару 2016

Ред
број

Опис активности

Наслов

Датум

КТВ

Огрев АД Зрењанин

04.02.2016.

02.

КТВ

ГОМЕКС Отварање
реновираног објекта у
насељу Шумица у
Зрењанину

АД Огрев,члан Керамика Јовановић групе, у оквиру акције недеље нуди
пећи на чврсто гориво,огревно дрво и угаљ,природни камен, осб и гипс
плоче,као и још много тога по најповољнијим ценама у граду.

05.02.2016.

Прилог са отварања реновираног продајног објекта у Зрењанину.

03.

Лист Зрењанин

06.02.2016.

Конкурс ЗРЕПОК-а за подстицање озелењавања. Донације за саднице.
Зрењанински пословни круг расписао је јавни позив за достављање
предлога за финансирање пројеката у циљу унапређења животног
окружења. Одабраним пројектима биће додељене донације . ЗРЕПОК је за
те намене обезбедио средства у износу од 180 хиљада динара.

01.

Медиј

04.

Портал
Зрењанински

05.

КТВ

06.

Портал
381info.com

ЗРЕПОК даје средства
за јавне зелене
површине

Мркшићеви салаши

08.02.2016.

У склопу ЗЗ „Мркшићеви салаши“ у Српском Итебеју послује и ресторан
МС, који заједно са смештајним капацитетима и конгресном салом чини
комплексан туристички објекат. Више о овоме прочитајте на линку овде

07.

Лист зрењанин

08.

КТВ

09.
10.

Портал
Зрењанински
Портал
Зрењанински

11.

РТВ Сантос

12.

Instore магазин

ПР текст Огрев

12.02.2016.

Стовариште Огрев
ПР текст о Огреву

11.02.2016.

Интервју са Иваном Радином, директором фирме Огрев.

У прилозима можете сазнати више о стоваришту Огрев. Током акције
недеље у Огреву по веома повољним ценама можете купити керамичке
плочице, моноблок викторија, фасадни стиропор, осб и гипс плоче, као и
угаљ Колубара. Ново у Огреву је и широк избор норвешких радијатора.

Огрев
Гостовање Горана
Ковачевића у емисији
Агросат

15.02.2016.

Гомекс подржао
Фестивал кобасица у
Белом Блату

17.02.2016.

13.

Портали
Зрењанински,
Гомекс

14.

КТВ

Акција у Огреву

18.02.2016.

15.

КТВ

Стовариште огрев

25.02.2016.

Горан Ковачевић, генерални директор Гомекса је са Николом Божовићем,
аутором емисије Агросат разговарао о компанији Гомекс, о почецима
фирме, развоју и о стратешким партнерима.
Бело Блато, село надомак Зрењанина, било је премало да прими све који
су хтели да се такмиче у производњи и пржењу свежих кобасица у оквиру
III Фестивала кобасица, још једне манифестације која Бело Блато
учвршћује на туристичкој мапи Србије. Домаћини – Удружење кувара
аматера, неговатеља старих обичаја и заштитника животне средине у
сарадњи са Месном заједницом су такмичарима и гостима приредили богат
програм.
Значајан допринос овог догађаја за очување етно-наслеђа и културе био је
подстрек да се компанија ГОМЕКС активно укључи у организацију III.
Фестивала кобасица. Компанија Гомекс обезбедила је награде за најбоље
у све четири категорије прављења кобасица, као и за најлепши и
најуређенији штанд на Фестивалу.
Током акције недеље у Огреву по веома повољним ценама можете купити
угаљ Колубара, осб и гипс плоче, блокове, цемент, колица , мешалицу као
још много тога.
Стовариште Огрев Ад у оквиру акције недеље која ће трајати од
26.фебруара до 4. марта нуди Између осталог: угаљ Колубара, косилицу за
траву, гипс и осб плоче, цемент, лепак за стиропор као И још много тога за
ваш дом по веома повољним ценама

