
 

 

 

  

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  Опис активности Линк 

01. РТВ Сантос 
Персу маркет у 

Лукићеву  
01.08.2012.  Отворен Персу маркет у Лукићеву. Прилог са отварања.  

02. Е капија 
Гомекс отворио МП 
објекат у Локвама 

03.08.2012.  
Компанија Гомекс, отворила свој 86-ти продајни објекат по реду, и 
овога пута у јужном Банату у месту Локве. 

03. 
 

РТВ Сантос  
Изјава Драгана 

Видаковића 
03.08.2012. 

Драган Видаковић упознао јавност да је ИМПЕЛ постао двочлано 
друштво уласком у власничку структуру „Autoritas Investments“.  

04. РТВ Сантос 
Међународни дан 
младих и Персу  

08.08.2012. 

Најава активности за међународни Дан младих, који се обележава 
12. Августа. Персу маркети у сарадњи са Канцеларијом за младе и 
ове године организују разне активности за младе. Прилог са 
конференције за новинаре. 

05. Лист Зрењанин 
Нови Гомекс у Јужном 
Банату  

10.08.2012. 

Компанија „Гомекс” отворила је 86. продајни објекат, овога пута у 
јужном Банату, у месту Локве. Објекат је почео са радом у петак, 3. 
августа, у Лењиновој улици бр. 96, а пословна јединица пословаће 
под именом „Локве” на површини од преко 100 квадратних метара. 

06. РТВ Сантос  Персу у Новом Саду 13.08.2012. Отворен други Персу маркет у Новом Саду. Прилог са отварања.  

07. РТВ Сантос 

ТФ „Михајло Пупин“ – 
други уписни рок и 

промовисање 
факултета 

20.08.2012. 

Милан Павловић Декан факултета и Драгана Глушац, продекан за 
наставу су у прилогу изнели податке о слободном броју места за 
други уписни рок и уједно су информисали јавности о пројектима 
који се реализују на ТФ „Михајло Пупин“. Сарадња факултета са 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ 2012. ГОДИНЕ: 

У августу забележавамп маои брпј медијских активнпсти.  Кпмпаније „Гпмекс“ и „Персу“ се највише ппмиоу у лпкалним медијима.   

Отвараое нпвих прпдајних пбјеката, ппвпљне акцијске прпдаје и снижеоа су теме п кпјима су највише писали нпвинари.  

 

 

 

 

 Преглед медијских објава за месец Август 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WwjTZ8GQPH4&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=93&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=WwjTZ8GQPH4&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=93&feature=plcp
http://www.gomex.rs/gomex-vesti/gomex-otvorio-mp-objekat-u-lokvama.html
http://www.gomex.rs/gomex-vesti/gomex-otvorio-mp-objekat-u-lokvama.html
http://www.youtube.com/watch?v=PM3I2j1OKik&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=6&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=PM3I2j1OKik&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=6&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=8DuA8zVN6_U&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=67&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=8DuA8zVN6_U&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=67&feature=plcp
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26396:novi-gomeks-u-junom-banatu&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26396:novi-gomeks-u-junom-banatu&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.youtube.com/watch?v=-2tyaugxlew&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=45&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=oZ5oDlcZe7w&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=21&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=oZ5oDlcZe7w&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=21&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=oZ5oDlcZe7w&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=21&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=oZ5oDlcZe7w&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=21&feature=plcp


 

ЗРЕПОК-ом се спомиње као пример добре праксе . 

08. Лист Зрењанин 
Нови Персу у Новом 

Саду  
20.08.2012. 

У Новом Саду је у суботу 11. августа, отворен други по реду „Персу” 
маркет, у Улици Краља Петра Првог бб. Уређен по свим 
препознатљивим стандардима овог трговачког ланца. 

09. Лист Зрењанин 

Различита понуда 

школског прибора- 

супермаркети 

најјефтинији 

20.08.2012.  
Гомекс и Персу маркети се спомињу у тексту као маркети који имају 
повољне акције за школски прибор.  

10. Лист Зрењанин 
Успешни упркос скупој 

години 
24.08.2012. 

Менаџер производње „Царске баште“ у разговору са новинаром 
листа Зрењанин спомиње Гомекс - компанију са којом имају 
изузетно добру сарадњу.  

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26467:novi-persu-u-novom-sadu&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26467:novi-persu-u-novom-sadu&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26477:razliita-ponuda-kolskog-pribora-u-radnjama-&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26477:razliita-ponuda-kolskog-pribora-u-radnjama-&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26477:razliita-ponuda-kolskog-pribora-u-radnjama-&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26477:razliita-ponuda-kolskog-pribora-u-radnjama-&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26545:uspeni-uprkos-skupoj-godini&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26545:uspeni-uprkos-skupoj-godini&catid=9:privreda&Itemid=9

