МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ 2016. ГОДИНЕ:
У јануару месецу од медијских објава издвајамо интервју Председника ЗРЕПОК-а, објављен у листу „Зрењанин“. Господин Стева Кочалка
је у интервјуу говорио о раду ЗРЕПОК-а, почецима „Валора“ и привредној клими.
У јануару месецу бележимо велики број објава на тему, сада већ, традиционалног Коктела ЗРЕПОК-а на Богојављање.
Вечерње новости су објавиле афирмативан прилог о новом члану ЗРЕПОК-а, Бориславу Умићевићу како осваја тржишта са својим
решењима за уљарску индустрију. Прилог можете прочитати овде

Преглед медијских објава за месец Јануар 2016
Ред
број

Медиј

01.

Лист Зрењанин

02.

Вечерње новости

Наслов

Датум

Интервју – Нови
председник ЗРЕПОК-а

08.01.2016.

Две памети шире бизнис

13.01.2016.

Акција у Огреву

16.01.2016.

03.

КТВ

04.

Портал Ја волим
Зрењанин

Prodaja privatnih robnih
marki porasla za 12 odsto

18.01.2016.

05.

Портал Е капија

"Гомекс" најављује
отварање нових објеката
и градњу дистрибутивног
центра у Зрењанину Просечан рачун у 2015.
износио 452 динара

18.01.2016.

06.

КТВ

Свечани котел ЗРЕПОКа

19.01.2016.

Опис активности
На редовној изборној скупштини ЗРЕПОК-а почетком децембра Стева
Кочалка је тајним гласањем изабран за новог председника овог пословног
удружења. У интервјуу нови Председник Удружења говорио је о раду
ЗРЕПОК-а, почецима „Валора“ и привредној клими.
Српско-немачко предузеће освојило регионално тржиште опреме за
уљарску индустрију. Фирме чланице ЗРЕПОК-а, „Ум-ИНГ“ и "Петкус
Балкан" пројектују, граде и производе машине за уљаре.
Стовариште Огрев је и ове недеље припремило акцију у оквиру које
можете пронаћи велики избор артикала по најповољнијим ценама.Више у
прилогу на линку.
Извештај о пословању Гомекса.
Током 2015. године Гомекс је значајна средства уложио у развој приватне
робне марке што се одразило и на повећање заинтересованости
потрошача за ову робу, те је тако забележен пораст продаје те врсте робе
од 12%. Када су у питању редовне месечне акције, значајно је истаћи да
25-30% промета у нашем трговинском ланцу чини акцијска роба, док је за
око 2% повећан промет акцијске робне групе и око 1% неакцијске робне
групе, што у збиру чини укупан ефекат акције - кажу у овој компанији.

У хотелу „Војводина“ Зрењанински пословни круг обележио је 6 година од
отварања канцеларије и званичног почетка рада. Представљени су

07.

Лист Зрењанин

08.

Дневник
Портал
Зрењанински

09.
10.

РТВ Сантос

Годишњи коктел
Зрењанинског пословног
круга у хотелу
„Војводина“

планови за даљи рад и додељене су повеље пријатељства. Бројне
званице, међу којима су били градоначленик Зрењанина Чедомир Јањић,
начелник округа Душан Шијан, привредници, страначки прваци и
представници медија, поздравио је Председник Удружења Стева Кочалка.
Секретарка ЗРЕПОК-а, Изабела Киш овом приликом подсетила је да су у
2015. Години фирме чланице ЗРЕПОК-а оствариле укупан приход од 27,3
милијарде динара што је око 15% прихода Средњобанатског управног
округа и ове фирме запошљавају укупно 3347 радника.

Успешни и у тешким
условима

Акција у Огреву

21.01.2016.

Лист Зрењанин

Стева Кочалка –
Банатски универзитет

22.01.2016.

13.

Лист Зрењанин

Глас читалаца –
Најпрестижније
признање

14.

КТВ

11.

КТВ

12.

25.01.2016.
15.

РТВ Сантос

Личност године 2015.

Стовариште Огрев је и ове недеље припремило акцију у оквиру које
можете пронаћи велики избор артикала по најповољнијим ценама.Између
осталог вас очекују:бушилице,керамичке плочице,пећи на чврсто
гориво,огревно дрво И угаљ И још много тога
Као најважније у досадашњем раду ЗРЕПОК-а издвојио бих сарадњу са
Техничким факултетом Михајло Пупин која је омогућила стручну праксу за
студенте. Посебно бих истакао имајући у виду и значај ИТ сектора и
његовог развојног и извозног капацитета у привреди Србије. Зато бих
позвао све да окупимо у настојању да Технички факултет остане у
Зрењанину и око идеје да он прерасте у Банатски универзитет- изјавио је
Стева Кочалка.
Према гласовима читалаца, најпопуларнији политичар, је Горан Кнежевић,
Градоначелник Чедомир Јањић је други, док је трећепласирани председник
Општине Нова Црња Пера Миланков.У области привреде први на ранг
листи је Будимир Јовановић, власник “Јовановић групе”, са 450 гласова. На
другом месту је Горан Ковачевић, а на а трећем Миле Драгић. Ђула
Мадарас је први у категорији пољопривреде са 325 читалачких гласова, а
следе браћа Мркшић и Драган Клеут. У области медија на првом месту је
Миле Новаковић, уредник у РТС-у. Друга је Дубравка Поповић, власница
РТВ “Сантос”, а трећа Даница Радић, власница КТВ-а. За најпопуларнију
личност у области културе изабрана је списатељица Оливера Скоко, друга
је Биљана Димитријевић Мартинов, а трећи историчар Игор Мицов. За
личност године у области просвете изабран је историчар Милан
Радаковић, директор Зрењанинске гимназије, друга је Биљана Керкез, а
трећи Милинко Бабић. У области медицине највише гласова читалаца
добила је кардиолог др Славенка Петковић Ћурић, други је др Бранислав
Мартинов, а трећи др Душан Сланкаменац.

16.

Портал Ја волим
Зрењанин

17.

КТВ

Компанија Гомекс
номинована за Виртус
награду

25.01.2016.

Свети Сава у О.С.Ш 9.
Мај – кум славе Стева
Кочалка председник
ЗРЕПОК-а

27.01.2016.

Акција у Огреву

28.01.2016.

18.

РТВ Сантос

19.

КТВ

20.

Лист Зрењанин

Рачун који треба платити
– Горан Ковачевић

29.01.2016.

Лист Зрењанин

ЗРЕПОК номиновао
Гомекс за награду
Виртус

29.01.2016.

21.

"Траг фондација" доделила је у Београду ВИРТУС награде за
филантропију компанијама и појединцима који су допринели промовисању
друштвено-одговорног пословања као саставног дела одрживог развоја
компанија.
Међу номинованима нашла се и компанија "Гомекс", коју су за ово
престижно признање предложила два удружења - Мрежа СОС телефона
Војводине и Зрењанински пословни круг ЗРЕПОК.
Освештањем славског колача и програмом који су припремили ученици и
наставници шкoлe, школска слава обележена је и у Основној и средњој
школи "9. мај" где је кумство градоначелнику Јањићу предао досадашњи
кум славе Стева Кочалка, а у свечаном чину ломљења славског колача
учествовали су и заменик градоначелника Саша Сантовац, заменик
председнице Скупштине града Љубомир Станисављев, члан Градског већа
Славиша Влачић и Горан Кнежевић.
АД Огрев, члан Керамика Јовановић групе, у оквиру акције недеље нуди
пећи на чврсто гориво, огревно дрво и угаљ, осб и гипс плоче, као и још
много тога по најповољнијим ценама у граду.
Да ли ће избори на свим нивоима успорити реформе? На ово питање је
Горан Ковачевић одговорио
да је мишљења да у историји
парламентаризма не постоји случај да избори нису макар успорили
реформе па ће тако бити и сада. Прилив страних инвестиција вероватно
неће бити успорен , али реформа јавног сектора, као социјално најболнија
мера, ће сигурно претрпети неко одлагање.
"Траг фондација" доделила је у Београду ВИРТУС награде за
филантропију компанијама и појединцима који су допринели промовисању
друштвено-одговорног пословања као саставног дела одрживог развоја
компанија.
Међу номинованима нашла се и компанија "Гомекс", коју су за ово
престижно признање предложила два удружења - Мрежа СОС телефона
Војводине и Зрењанински пословни круг ЗРЕПОК.

