МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈУНУ 2016. ГОДИНЕ
Чланови ЗРЕПОК-а су на одржаном скупу са новинарима говорили о условима пословања фирми Удружења, о сарадњи са сфером
политике. Сада већ традиционални радни доручак са зрењанинским новинарима је добра прилика да се размене мишљења о различитим
проблемима и тенденцијама у друштву и локалној средини.
У јуну издвајамо :
• Текст Листа Зрењанин : До напретка једино сопственим снагама
Добро осмишљена популациона политика и развој пољопривреде два су приоритетна задатка града и региона - мишљење је и предузетника
Стеве Кочлке, председника пословног удружења Зрењанински пословни круг... У прилогу можете прочитати ставове Горана Ковачевића и
Борислава Умићевића.
• Интервју господина Војислава Мркшића за лист Зрењанин. Он је истакао у први план лоше стање у аграру. По њему се Српски аграр
превише отвара странцима...
• Гост РТВ Сантос у Емисији Агросат био је Председник Удружења Стева Кочалка, он је говорио о организацији ЗРЕПОК и о пословању у
тешким тржишним условима
• Прилог Политике : Зашто се у Зрењанину сматрају запостављеним? Члан ЗРЕПОК-а, Будимир Јовановић истакао : Наше најпосећеније
индустријске зоне у земљи никле су баш уз модерне путеве, јер су инвеститори тако хтели. Привреди требају путеви и пруге за дугорочан
бизнис...
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Зрењанин
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Портал
Зрењанински

04.

Лист Зрењанин
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Караван омладинског
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ЗРЕПОК организовао
радни доручак са
новинарима

Датум

Опис активности

02.06.2016.

На панелу под називом "Предузетништво младих као развојни потенцијал
Србије" говорили су Душан Коруноски - Министарство привреде Републике
Србије, Наташа Главендекић - Развојна агенција Србије, Нермина
Љубовић - Привредна комора Србије, Душко Радишић - Град Зрењанин,
проф. др Драган Ћоћкало - Технички факултет „Михајло Пупин" Зрењанин,
проф. др Данијела Јашин - Висока техничка школа струковних студија
Зрењанин, Драган Ранисављевић – из фирме ЗРЕПОК-а, компаније
„Гомекс", Владимир Шокловачки - компанија „Њелдгас", Ђорђе Грујић „Прогрессиве Медиа", Татјана Веребеш - Удружење модних дизајнера
„Таја".

03.06.2016.

Чланови “Зрењанинског пословног круга” одржали су данас, сад већ
традиционални радни доручак са зрењанинским новинарима. Прилика је то
да се размене мишљења о различитим проблемима и тенденцијама у
друштву и локалној средини.

05.

06.

РТВ Сантос

Контрола и кажњавање
таксиста

07.06.2016.

Зоран Мицић, Извршни директор фирме чланице ЗРЕПОК-а, И такси
навигатор, о проблему контроле нелегалних таксиста
У интервју за лист Зрењанин истиче у први план стање у аграру,
задругарству, производњи „Мркшићевих салаша”, говори о политичким
амбицијама у групи грађана „Наша села – наша одговорност”, која је
учествовала на локалним изборима.

07.

Лист Зрењанин

Војислав Мркшић –
Српски аграр се
превише отвара
странцима

10.06.2016.

– Свако ће рећи да је стање у српском аграру – тешко. Цене примарних
пољопривредних производа нереално су ниске. Да ли је у питању чување
„социјалног мира” или нешто мање наивно, тешко је рећи. Очигледно је да
је положај прерађивача и трговаца репроматеријалом за пољопривреду
(хемије, механизације, семена, и ђубрива), бољи него нас непосредних
произвођача хране и организатора производње. Гориво је најскупље у
региону, а државних субвенција за гориво одавно нема. Минималне су и
субвенције по хектару које су својевремено добро дошле аграру и
„погурале” модернизацију пољомеханизације. Понашање прерађивача и
трговаца блиско је монополском.
Ни позиција великих агросистема, гледајући шире, није завидна!?
Прочитајте комплетан интервју...

08.

РТВ Сантос

09.

КТВ

10.

11.

КТВ

РТВ Сантос

Отворен нови продајни
објекат Керамике
Јовановић

09.06.2016.

Керамика Јовановић отворила нови продајни објекат у Новом Саду.
Погледајте прилог са отварања.

10.06.2016.

Компанија Огрев из недеље у недељу организује акцијске продаје у својим
продајним објектима. Погледајте прилоге о акцијским снижењима.

11.06.2016.

Гост емисије Агросат био је Председник ЗРЕПОК-а, Стева Кочалка. Он је
говорио о ЗРЕПОК-у и о значају удруживања привредника у независне
организације. Поред тога информисао је присутне и о пословању своје
фирме Валор.

Акција у Огреву
Снижења у Огреву

Агросат – Стева Кочалка

12.

Портал
Зрењанински

13.

Портал Ја волим
Зрењанин

14.

Прогресив
магазин

15.

РТВ Сантос

16.

Гомекс – добитник
престижне награде
Супер бренд 2016

14.06.2016.

Свечана додела награда “Corporate Superbrands Serbia 2015 – 2016”
организована је у београдском хотелу “Метропол Палас” и том приликом
објављена су имена компанија које су добиле овај статус, као и оних које су
“Бр. 1” у својим категоријама. У друштву најбољих нашла се и компанија
“Гомекс”.

Производња хране за
Гомекс

15.06.2016.

Технолог у Гомексу говори о значају сарадње Гомекса са локалним
произвођачима и о развоју локалних брендова.

Лист Зрењанин
Награда компанији ББ
трејд

17.

18.

15.06.2016.

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, компанија ББ Траде а.д. је поносни добитник
ове престижне награде за 2016. годину. Из године у годину ПерСу маркети
се труде да постављају нове стандарде, како у професионалности, тако и у
поузданости и конкурентности у процесу развоја предузетништва у Србији.

РТВ Сантос

Лист Зрењанин

У београдском хотелу “Метропол” одржана је свечана церемонија доделе
Регионалне награде “Бизнис партнер 2016”. Под слоганом „У бизнису као и
у животу најважнији је партнер“ компанија “Мас Медиа Интернационал”
доделила је награду „Бизнис партнер“ компанијама и институцијама које у
свом пословању негују добре пословне обичаје, воде рачуна о друштвеној
заједници и поштују еколошке норме.

До напретка једино
сопственим снагама

17.06.2016.

Кад је реч о развојним могућностима, овај део Баната свакако би требало
да инсистира на примарној пољопривредној производњи, али и на развоју
компатибилне индустрије која ће основне производе као што су жито, репа,
кукуруз или повртарске културе, чија се цена углавном формира на
светском тржишту (читај – без нашег утицаја), претворити у производе
вишег степена обраде и препознатљивог квалитета (читај – са већом
зарадом) – сматра Горан Ковачевић.
Добро осмишљена популациона политика и развој пољопривреде два су
приоритетна задатка града и региона - мишљење је и предузетника Стеве
Кочлке, председника пословног удружења Зрењанински пословни круг

Зашто се у Зрењанину
сматрају
запостављеним?

25.06.2016.

РТВ Сантос

Агросат – Војислав
Мркшић

25.06.2016.

21.

Портал
зрењанински

Гомекс у Суботици

25.06.2016.

22.

РТВ Сантос

Видовданска академија

28.06.2016.

19.

Политика

20.

Велике инвестиције, тврди се овде, већ годинама заобилазе Зрењанин који
је у великој Југославији по индустријској развијености заузимао високо
четврто место, а сада га нема нигде.
Да привреда много заостаје због инфраструктуре, посебно када је реч о
приступним путевима, констатовано је недавно приликом традиционалног
сусрета новинара и Зрењанинског пословног круга (Зрепок).
– Наше најпосећеније индустријске зоне у земљи никле су баш уз модерне
путеве, јер су инвеститори тако хтели. Требају им путеви и пруге за
дугорочан бизнис – констатовали су зрењанински пословни људи и
нагласили да без њих нема ни узлета овдашње привреде.Будимир
Јовановић, члан поменуте асоцијације и власник предузећа из области
керамичке индустрије, које спада међу најуспешније у земљи, објашњава
да је Зрењанин почео да пада када су млади почели масовно да одлазе, а
нису се враћали. Прочитајте комплетан прилог овде
Гост емисије Агросат био је члан ЗРЕПОК-а Војислав Мркшић. Овом
приликом је Војислав Мркшић говорио о пословању ЗЗ „Мркшићеви
салаши“
Суботица је од петка, 24. јуна, богатија за још један ГОМЕЏ-ов
малопродајни објекат. Нова продавница, пета по реду у овом граду, налази
се у насељу Прозивка, на адреси Наде Димић 7. Радно време продавнице
која ће пословати под називом “Прозивка” је сваког дана од 7 до 22 сата, а
располаже одељењем свежег воћа и поврћа и са преко 4.000 других
артикала.
Традиционално, сваке године на Видовдан, Град Зрењанин и Организација
„Светосавље“, организују свечану Видовданску академију и пријем за
ученике генерације у свим зрењанинским основним и средњим школама.
Четрдесет најбољих ученика током школске 2015/16. године окупило се
данас у сали биоскопа „Синема“ како би обележили крај једног дела
школовања и примили заслужена признања и честитке од челника локалне
самоуправе и организације „Светосавље“, а честитке и аплаузи су стигли и
од присутних родитеља, наставника и директора школа.
Председник Организације „Светосавље“ Будимир Јовановић, који је уједно
и члан ЗРЕПОК-а, нагласио је да најбољи међу најбољима, поред рада,
истрајности и посвећености, треба да у себи што више негују и нешто што
им може бити драгоцено за живот и њихово окружење.
- Оно што имате у себи није само ваша заслуга, то је и Божији дар и ви
имате обавезу да део те доброте, доброчинства и свега оног што
поседујете пренесете и другима – казао је он и побројао неке од
активности којима и “Светосавље“ покушава да традиционалне вредности
нашег народа што више преноси на млађе генерације.

