
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  Опис активности 

01. РТВ Сантос Трговачке марже  04.07.2012.  
Изјава Горана Ковачевића у вези продужења Уредбе о 
трговачким маржама 
 

 

02. РТВ Сантос 
Персу маркет у Новом 

Саду 
04.07.2012. 

 У Новом Саду је отворен први продајни објекат Персу. 
Прилог са отварањаа 

 

03. Лист Зрењанин  
Променљиве цене на 
тржишту меса 

06.07.2012. 
Прилог о ценама на тржишту. Истраживање је спроведено и 
у продајним објектима ЗЗ „Мркшићеви салаши. “ 
 

 

04. Лист Зрењанин 
ХО Светосавље - 
Награде за Видовдан 

06.07.2012. 

Хуманитарна организација  "Светосавље" је, на Видовдан 
организовала  Видовданску академију на техничком 
факултету "Михаило Пупин" у Зрењанину. ве године  ученици 
генерације даивани су књигом "Петровград"  од  Александра  
М. Станојловића. 

 

05. 
КТВ Зрењанин 
 

Гомекс и Даруши - 
Ивандан  

09.07.2012.  

У суботу 7.јула у Гомекс тоталу на Леснини, у сарадњи са 
цвећаром „Даруши“ организована је продајна изложба 
Ивањских венчића и букета, као и креативна радионица где 
су сви посетиоци Гомекс тотала имали прилику да науче да 
сами исплету свој венчић од ивањског цвећа. 

 

06. 
РТВ Сантос 
 

 

07. Е капија 
 

08. КТВ - Објектив 
I-Taxi климатизована 

возила  
12.07.2012. 

 
Због високих температура, у Такси удружењу „I Taxi & CO“, 

 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У JУЛУ 2012. ГОДИНЕ: 
 

У јулу месецу је Драган Видаковић, председник „Зрењанинског пословног круга“ дао интервју за више локалних медијских кућа. 

Он је одговорио на питања новинара у вези конституисања нове власти у граду, упознао јавност какава је била сарадња са 

претходним представницима града и уједно је изнео и очекивања по питању заједничке сарадње са новим градским 

функционерима.  

Персу маркети, Гомекс, Мркшићеви салаши, Валор и Огрев су и овог месеца организовали више акцијских продаја у којима су 

цене производа ниже и те акције су медијски веома добро пропраћене.   

Преглед медијских објава за месец Јул 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EVa4umvLWs0&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=208&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xCj7ijXeCXg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xCj7ijXeCXg&feature=player_embedded
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25950:promenljive-cene-na-tritu-mesa&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25950:promenljive-cene-na-tritu-mesa&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26012:humanitarna-organizacija-svetosavlje-za-ake-generacije&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26012:humanitarna-organizacija-svetosavlje-za-ake-generacije&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_2369.html
http://www.youtube.com/watch?v=hcXj45skWLA&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=202&feature=plcp
http://www.ekapija.com/website/sr/page/600983
http://www.youtube.com/watch?v=WNBr8-TvWxY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WNBr8-TvWxY&feature=player_embedded


апелују на све кориснике такси услуга да након завршетка 
вожње у климатизованим аутомобилима, нагло не напуштају 
возило, због великих температурних разлика. 

09. КТВ - Објектив 
 

Огрев - Акција 
13.07.2012. 

Из недеље у недељу „Огрев“ а.д. Зрењанин организује 
акцијске продаје у којима су цене производа ниже за 10 до 15 
процената. 

 

10. КТВ - Објектив 
Гомекс-Анкета са 

купцима 
13.07.2012. 

Гомекс својим потрошачима свакодневно обезбеђује богат 
асортиман квалитетних производа по најповољнијим ценама, 
из тог разлога Гомекс прати слоган „Ми поправљамо 
расположење“. 
 

 

11. РТВ Сантос Персу 15.07.2012. 
Персу маркети отворили продајни објекат у Перлезу. Прилог 
са отварања.  
 

 

12. РТВ Сантос 
Гомекс дељење кукуруза 

шећерца 
16.07.2012 

У суботу 14.јула Гомеџ Тотал на Леснини је својим 
потрошачима припремио мали ужитак. Сви присутни могли 
су да уживају у куваном кукурузу шећерцу. 
 

 

13. КТВ Зрењанин  
Драган Видаковић гост 
„Објектив“-а 

18.07.2012. 

Гост емисије „Објектив“ -  Драган Видаковић, власник и 
директор фирме ИМПЕЛ и председник најутицајније 
организације послодаваца у Зрењанину „Зрењанинског 
пословног круга“ – „ЗРЕПОК“. Повод за гостовање јесте 
конституисање нове локалне власти у Зрењанину и 
израженог интересовања јавности да чује став „ЗРЕПОК“-а у 
вези са тим. Са господином Видаковићем разговара Бојан 
Штерлинг. 
 

 

14. КТВ - Објектив 
 

Огрев - Акција 
20.07.2012. 

Из недеље у недељу „Огрев“ а.д. Зрењанин организује 
акцијске продаје у којима су цене производа ниже за 10 до 15 
процената. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5DNhFlHiRNE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=DOf6cVCZ5Ug&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=DOf6cVCZ5Ug&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Yj96PTTAiwo&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=110&feature=plcp
??????%20??%20???????%20http:/www.youtube.com/watch?v=-5S3lvkMKTU&feature=player_embedded
??????%20??%20???????%20http:/www.youtube.com/watch?v=-5S3lvkMKTU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=kuysa6z34gU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=kuysa6z34gU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=kru7k37YP8k&feature=player_embedded


15. Лист Зрењанин 

Шта пословна заједница 
очекује од нових власти:  

Драган Видаковић, 
Ппредседник ЗРЕПОК-а  

22.07.2012. 

 
За лист „ЗРЕЊАНИН“, Драган Видаковић, председник 
Удружења „ЗРЕПОК“  је дао интервју у вези сарадње са 
претходним градским функционерима, изнео мишљење и 
став Удружења о највећим проблемима у граду и уједно је и 
предложио решење тих проблема . Он је у интервјуу оценио 
и резултате избора и изнео шта ЗРЕПОК очекује од нових 
градских челника по питању сарадње Града Зрењанина и 
представника привреде. 
 

 

16. Е капија  

Гомекс отворио 
малопродајни објекат у 

Ковину  
23.07.2012. 

Компанија "Гомекс" наставља ширење малопродајне мреже 
отварањем објекта у Ковину. 

 
"Гомекс" је врата потрошачима отварио у недељу (22. јула 
2012. године) у Улици ЈНА бр. 12. Пословна јединица 
пословаће под именом "Ковин" на површини од преко 150м2 
продајног простора.  

 

17. 
сајт 
Кудаукуповину 

 

18. Наслови нет 
 

19. сајт Retail Serbia 
Нова продавница 
компаније Гомекс 
отворена у Ковину 

24.07.2012. 
 

 

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26280:ta-poslovna-zajednica-oekuje-od-novih-vlasti-dragan-vidakovi-predsednik-zrepok-a-&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26280:ta-poslovna-zajednica-oekuje-od-novih-vlasti-dragan-vidakovi-predsednik-zrepok-a-&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26280:ta-poslovna-zajednica-oekuje-od-novih-vlasti-dragan-vidakovi-predsednik-zrepok-a-&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26280:ta-poslovna-zajednica-oekuje-od-novih-vlasti-dragan-vidakovi-predsednik-zrepok-a-&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.ekapija.com/website/sr/page/606990
http://www.kudaukupovinu.rs/promocije-brendova/5556-gomex-otvario-maloprodajni-objekat-u-kovinu
http://www.kudaukupovinu.rs/promocije-brendova/5556-gomex-otvario-maloprodajni-objekat-u-kovinu
http://naslovi.ha.rs/2012-07-23/ekapija/gomex-otvario-maloprodajni-objekat-u-kovinu/3686144
http://www.retailserbia.com/20120723846/vesti-trgovina/nova-prodavnica-kompanije-gomex-otvorena-jue-u-kovinu.html

