У ОКТОБРУ ИЗДВАЈАМО:
ЗРЕПОК ппдржава акцију прикупљаоа пптписа за петицију Удружеоа мајки са трпје деце кпјпм се тражи да држава усвпји прпписе
кпјима би се пружила директна ппдрщка трећем детету.
Сматрамп да би требала свака ппрпдица са трпје деце да прима нпвшану накнаду кпја би се финансирала из бучета. Мера би требалп да
се примеоује и ретрпактивнп, тј. да опме буду пбухваћене све вищешлане ппрпдице. Уверени смп да би се предлпженим ппдстицајима
мптивисали млади брашни парпви на рађаое

Преглед медијских објава за месец Октобар 2016
Ред
број

Медиј

Наслов

Датум

Опис активности

01.

Е капија

Керамика Јовановић
отворила нови продајни
салон у Зајечару

03.10.2016.

Зајечар је 3. октобра 2016. године добио нови салон керамике, а компанија
Керамика Јовановић још један малопродајни објекат у свом ланцу којим
може да се поноси.

02.

Портал
Зрењанински

Валор отворио нови
продајни објекат

03.10.2016.

Компанија “Валор” отворила је данас још један, осми по реду трговински
објекат у Зрењанину, и 43. по реду у целом ланцу малопродаје.

КТВ

Стовариште Огрев

06.10.2016.

04.

Лист Зрењанин

Да ли јефтин такси
превоз у граду омогућује
велика конкуренција или
полулегално пословање

07.10.2016.

05.

Портал
Зрењанински

Отварање новог Персу
маркета

07.10.2016.

03.

Стовариште Огрев припремило је акцију недеље током које по веома
повољним ценама можете купити плочице, туш кабине, фасадни стиропор
и још много тога.
Члан ЗРЕПОК-а, Драган Видаковић је за Лист Зрењанин изјавио следеће:
Чињеница је да таксиста свуда у Србији има много више од потребног
броја, али истраживања синдиката таксиста Србије кажу да је Зрењанин са
преко 400 издатих активних такси легитимација (када се упореди са бројем
становника) у самом врху. Европска искуства говоре да су реалне потребе
за такси услугама једно возило на 1.000 становника, што би значило да је
за Зрењанин више него довољно 100 такси возила. Међутим, чињеница је
и да су у нормалним европским земљама добро развијени аутобуски и
други видови јавног превоза. У Зрењанину је, међутим, такси превоз
практично израстао у замену за јавни градски превоз – сматра Драган
Видаковић и напомиње да одговорност сноси и лоше организована држава,
која није у стању да заведе ред и омогући грађанима повољан и
квалитетан, добро организован јавни превоз, који је дугорочно одржив.
Нови Персу маркет у Јерменовцима. Посетиоци су могли да уживају у
богатом програму за све генерације. Одржане су бројне промоције и
дегустације..Поред бројних забавних садржаја, стандардно ниских цена и

06.

широког асортимана робе, потрошаче новог ПерСу маркета очекују бројни
поклони изнађења.

РТВ Сантос

07.

Лист Зрењанин

Примењиви закони

07.10.2016.

08.

РТС

Емисија ОКО

08.10.2016.

09.

Лист Зрењанин

10.

Портал Градски
радио Зрењанин

11.

Портал
Зрењанински

12.

КТВ

13.

КТВ

14.

Портал
Зрењанински

15.

Портал Градски
радио Зрењанин

16.

Портал Градски
радио Зрењанин

Потребни су нам лако примењиви закони. Проблем је и што је чак 62 одсто
закона усвојено по хитном поступку - истакао је Горан Ковачевић, члан
ЗРЕПОК-а, након што је у септембру 2016. године изабран за Председника
УО Налед-а.
Развој електронске управе је један од најбитнијих послова у наредном
периоду, изјавио је новоизабрани председник Управног одбора
Националне алијансе за локални економски развој (Налед) Горан
Ковачевић.

Компанија “Гомекс” отворила је највећи малопродајни објекат у целокупном
пословном систему. Нови ТОТАЛ налази се у Шапцу, у улици Краља
Милутина број 5. Објекат су, свечаним пресецањем врпце, отворили
власник и оснивач компаније ГОМЕКС Горан Ковачевић и градоначелник
Шапца Небојша Зеленовић.

Гомекс отворио највећи
продајни објекат у свом
систему

Ствоваришта Огрев ове недеље по акцијским ценама издвајају велики
избор плочица, стиропор, осб плоче, плафонске облоге и још много тога

Стовариште Огрев

13.10.2016.

Гомекс отворио продајни
објекат у Вишњићеву

15.10.2016.

Први објекат ГОМЕКС-а у Вишњићеву почео је са радом у петак, 14.
октобра, тачно у 9 часова, када су у трговину ушли први потрошачи из овог
питомог бачког села.

Гомекс подржао
манифестацију Сајам
стваралаштва сеоских

17.10.2016.

Традиционални производи који осликавају живот у Војводини
представљени су на Централном Тргу у Зрењанину поводом Међународног
дана сеоских жена који је обележен 15.октобра. Најзначајнији сегмент

друштвене одговорности компаније ГОМЕКС представља управо очување
локалних обичаја, традиције и етно наслеђа. Зато су се на позив
организатора из компаније Гомекс одазвали са задовољством и
припремили награде за вредне домаћице.

жена у Војводини
17.

18.

19.

Портал Градски
радио Зрењанин

Портал
Зрењанински

20.

Лист Зрењанин

21.

Портал Градски
радио Зрењанин

22.

Лист Зрењанин

23.

Портал
Зрењанински

24.

Portal I love
Zrenjanin

25.

КТВ

26.

РТВ Сантос

27.

Портал Градски

Стипендије Валора

19.10.2016.

На основу одлуке директора ,,ВАЛОР-а” ДОО Стеве Кочалке о додели ,,
ВАЛОР” ДОО стипендија, расписује се дана 17.10.2016. КОНКУРС ЗА
ДОДЕЛУ ,, ВАЛОР” ДОО СТИПЕНДИЈА ,, ВАЛОР” ДОО СТИПЕНДИЈА се
намењује талентованим ученицима средњих школа и студентима
факултета чији је оснивач Република Србија, која потичу из породица са
пребивалиштем на терирорији републике Србије и чији су родитељи
запослени у Валору доо.
Нова месечна акција у “Валору” доноси још већи број артикала по
сниженим ценама! Заједно са хладнијим данима, долази нам и понуда
изузетних вина по фантастичним ценама. “Поред вина побринули смо се
да свако пронађе свој омиљени производ”, поручују из овог предузећа.

Још већи број артикала
на акцији у Валору

20.10.2016.

Пакети хране за
кориснике народне
кухиње

21.10.2016.

Корисницима услуга народне кухиње у Зрењанину поводом Међународног
дана борбе против сиромаштва, подељен већи број пакета хране које су
даровале фирме чланице ЗРЕПОК-а, компаније „Гомекс“ и „Мркшићеви
салаши“, као и зрењанински „Ротари клуб“.

21.10.2016.

Удружење “Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) саопштило је да
подржава акцију прикупљања потписа за петицију Удружења мајки са троје
деце којом се тражи да држава усвоји прописе којима би се пружила
директна подршка трећем детету.Сматрамо да би требала свака породица
са троје деце да прима новчану накнаду која би се финансирала из буџета.
Мера би требало да се примењује и ретроактивно, тј. да њоме буду
обухваћене све вишечлане породице. Уверени смо да би се предложеним
подстицајима мотивисали млади брачни парови на рађање - истиче
председник ЗРЕПОК-а Стева Кочалка.

22.10.2016.

Када је 2011. године, после неколико година заступништва немачке фирме
"Петкус", Марко Умићевић одлучио да оснује "Петкус Балакан", већ тада је

ЗРЕПОК подржао
Иницијативу Удружења
мајки са троје деце

Емисија објектив
Вести
Немачки квалитет у

радио Зрењанин

28.

Портал
Зрењанински

29.

Портал Градски
радио Зрењанин

30.

Лист Зрењанин

31.

Портал Градски
радио Зрењанин

32.

Зрењанину

Гомекс наставља да
шири своју малопродајну
мрежу

22.10.2016.

Pimp Your Bike i GOMEX

24.10.2016.

Зрењанинска омладинска развојна организација - ЗОРО, у оквиру пројекта
"Пимп Ѕоур Бике", организовала је током минулог викенда на Тргу слободе
у Зрењанину манифестацију под називом "Бициклистичке игре".
Покровитељ овог догађаја била је компанија ГОМЕЏ, потврђујући још
једанпут висок степен бриге о младима и њиховој константној едукацији.

Стовариште Огрев

28.10.2016.

Стовариште Огрев припремило је нову акцију за своје купце током које по
веома повољним ценама можете купити зидне и подне плочице, фасадни
стиропор као и пећи на чврсто гориво, угаљ и још много тога.

29.10.2016.

Први објекат ГОМЕКС-а у Смедереву предат је у петак, 28. октобра, тачно
у 9 часова, на коришћење потрошачима у овом граду на обали Дунава.
Суперета “Смедерево” уједно је и 139. објекат у малопродајном систему
ГОМЕКС-а. Нова радња простире се на 275 квадратних метара, а након
завршене обуке у “Гомеџ” Тренинг центру овде је запослено дванаест
нових радника. Трговина располаже са две касе, месарицом, воћарицом,
млекарицом… и уређена је по ГОМЕКС стандардима предвиђеним за
суперете.

КТВ

33.

КТВ

34.

Портал
Зрењанински

35.

Портал Градски
радио Зрењанин

36.

Лист Зрењанин

знао да само квалитетом може са сигурношћу да гледа у будућност. И није
се преварио. Није се преварио ни немачки партнер, који је уложио своја
средства у нову фирму у Србији, тачније у Зрењанину, јер је знао да
дотадашња сарадња квалификује нову фирму у новим изазовима. Сада,
после неколико година пословања, Марко Умићевић, јесте задовољан
постигнутим, али не стаје, већ гледа како даље. У разговору са њим
желели смо, пре свега да нам представи фирму, о којој се мало зна у
Србији, а вше у иностранству.
Први објекат ГОМЕКС-а у Великој Плани званично је почео са радом у
петак, 21. октобра, у 9 часова, када су стигли први потрошачи. Суперета
“Велика Плана” уједно је и 138. објекат у малопродајном систему ГОМЕКСа. Нова радња простире се на 200 квадратних метара, а након завршене
обуке у “Гомеџ”-вом Тренинг центру овде је запослено десет нових
радника.

Gomex отворио 139.
Малопродајни објекат

