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Медиј Наслов Датум  
Опис активности 

 

01. КТВ 
Гомекс – Отварање 
објекта у Омољици 

01.04.2013. 

У суботу 30. марта компанија „ Гомекс „ је отворила 94-ти по реду 
малопродајни објекат. Овога пута објекат је отворен у Омољици код 
Панчева. Већ 16. априла „ Гомекс „ ће отворити малопродајни објекат и у 
Елемиру код Зрењанина. 

02. КТВ Огрев – Акција  12.04.2013. 
"Огрев“ АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у 
којима су цене производа веома приступачне, такође Огрев АД својим 
купцима нуди и повољне услове плаћања. 

03. КТВ  
Гомекс – Конференција 
за новинаре 

12.04.2013. 
Компанија Гомекс обележава 18 година постојања и рада. Тим поводом 
менаџмент фирме предвођен генералним директором Гораном 
Ковачевићем, одржао је конференцију за медије. 

04. РТВ Сантос 
Гомекс – Конференција 
за новинаре  

12.04.2013. 
Гомекс је у Позоришном клубу "Зелено Звоно" у Зрењанину одржао 
редовну годишњу конферецију за медије и том приликом представио 
кључне показатеље пословања компаније. 

05. Лист Зрењанин 
Дупло јефтинији редовни 
сервис „Пунта“ и 
„Заставе 10“ 

12.04.2013. 

Кућа „Точак ауто” суграђане редовно изненађује бројним акцијским 
повољностима и поклонима. У марту је реализована акција попуста на 
обављање редовног сервиса за „пунто класик” и „заставу 10”. С обзиром на 
велико интересовање грађана и накнадне позиве заинтересованих, ова 
акција ће бити продужена и током априла. 

06. КТВ 
 Гомекс прослава 
18.рођендана 

15.04.2013. 
У петак 12. априла, компанија „Гомекс“, прославила је своје пунолетство. 
Рођенданска прослава одржана је у Народном позоришту „Тоша 
Јовановић“, а коктел је одржан у Позоришном клубу „Зелено Звоно.“ 

07. РТВ Сантос 
Прослава рођендана 
Гомекс 

15.04.2013. Репортажа са прославе рођендана. 

08. КТВ  
Горан Ковачевић – 
Социјална корпа 

15.04.2013.  
Трговци су свесни у каквој ситуацији се налазе потрошачи, јер се то види 
по промету у продавницама. Модел социјалне корпе, који је почео да се 
примењује од 01. априла по мишљењу председника Сектора трговине 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АПРИЛУ 2013. ГОДИНЕ: 

У априлу месецу бележимп велики брпј медијских активнпсти. 

Завршетак ЗРЕПОК-пве акције „Да се лакше дише“ је прппраћен пд стране свих лпкалних медија. Прпмпцији  трећег циклуса прпјекта 
„Летоа стручна пракса “  су такпђе присуствпвале све  лпкалне медијске куће. 

Од фирми чланица ЗРЕПОК-а, Гпмекс и Мркшићеви салаши су имали највише пбјава у априлу.  

Гпмекс је у Ппзпришнпм клубу "Зеленп Звпнп" у Зреоанину пдржап редпвну гпдишоу кпнферецију за медије и тпм приликпм представип 
кључне ппказатеље ппслпваоа кпмпаније, пвај дпгађај су прппратили брпјни нпвинари, дпк је Министар ппљппривреде Гпран Кнежевић 
птвприп у пекари Земљпрадничке задруге "Мркшићеви салаши" у Српскпм Итебеју, савремени ппгпн за прпизвпдоу лиснатпг замрзнутпг 
теста. Овај дпгађај је такпђе прппраћен пд стране великпг брпја нпвинара. 

Преглед медијских објава за месец Април 2013 
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Уније послодаваца Србије, Горана Ковачевића, оправдава државу али са 
друге стране прдставља И акцију која неће имати дугорочно позитивне 
ефекте. 

09. РТВ Сантос Персу Квиз 15.04.2013. 
Културни центар града Зрењанина у сарадњи са Персу маркетима је 
организовао КВИЗ за ученике основних школа.  

10. 
Портал I love 
Zrenjanin 

Гомекс – Картица касица 
лојална потрошачима 

16.04.2013.  

Компанија “Гомекс” је пратећи  трендове у трговинској индустрији и 
ослушкујући захтеве потрошача, почетком 2013. године отпочела 
реализацију пројекта имплементације програма лојалности. Производ тих 
жеља јесте картица лојалности која у свим развијеним земљама 
представља обавезно средство савременог потрошачког  друштва. 

11. 
IN STORE - 
Магазин 

Годишња конференција 
компаније Гомекс 

16.04.2013 
Трговачки ланац Гомекс је 12. априла у Позоришном клубу "Зелено Звоно" 
у Зрењанину одржао редовну годишњу конферецију за медије и том 
приликом представио кључне показатеље пословања компаније која ове 
године слави 18. рођендан. 12. Лист Зрењанин 

Гомекс обележио 18 
година рада 

19.04.2013. 
Пунолетство дочекано с 
грађанима 

13. Лист Зрењанин 
Предузетници 
прискочили у помоћ 

19.04.2013. 

ОД 11. априла у Зрењанину поново ради Народна кухиња – али не из 
редовног финансирања, већ захваљујући помоћи зрењанинских приватних 
предузетника, који обезбеђују дневни оброк за 200 корисника. Члан 
ЗРЕПОК-а, Војислав Мркшић је један од донатора. 

14. ЛистЗрењанин 
„500 Л Национале“ на 
градским улицама 

19.04.2013. 
Ауто кућа „Точак ауто” обавештава грађане да је почела испорука 
аутомобила „фијат 500 Л”, популарно названог „национале”, првим купцима 
који су за возила уплатили током трајања београдског Сајма аутомобила. 

 
15. 

Радио Зрењанин 

Акција „Да се лакше 

дише“ – завршне 

активности 

22.04.2013. 
 

Поводом међународног Дана планете Земље, Удружење „Зрењанински 
пословни круг” (ЗРЕПОК) је у дворишту вртића „Биберче“ у насељу Зелено 
поље организовало акцију садње дрвећа под слоганом „Да се лакше 
дише“.  
У оквиру акције остварене у сарадњи са градском Комисијом за сечу, 
орезивање и уређење јавних зелених површина, посађено је 35 стабала 
тује колумне, чиме је формиран зелени зид између дворишта локалне 
амбуланте и дворишта Вртића „Биберче“. 
Стева Кочалка, члан ЗРЕПОК-а је дао изјаву новинарки Радија Зрењанин у 
вези ове акције. 

16. РТВ Сантос 

17. КТВ ЗРЕПОК – Завршетак 

акције „Да се лакше 

22.04.2013. 

Поводом обележвања Дана планете Земље, удружење Зрењанински 
пословни круг , у сарадњи са градском Комисијом за сечу , орезивање И 
уређење јавних зелених површина, је у дворишту вртића “ Биберче “ у 
зрењанинском насељу Зелено Поље организовало акцију садње дрвећа 
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дише“  под слоганом “ Да се лакше дише “. 

18. КТВ 
ТФ „Михајло Пупин“ и 

„ЗРЕПОК“ – Летња 

стручна пракса 

24.04.2013. 

У сусрет 3. циклусу Летње стручне праксе, на Техничком факултету 
„Михајло Пупин“ у Зрењанину одржана је трибина под називом „ У сусрет 
запослењу“. Први пут ове године у овај пројекат укључила се и 
зрењанинска филијала Националне службе за запошљавање, чија ће улога 
бити промоција факултета и студената који успешно заврше летњу стручну 
праксу. 

19. РТВ Сантос 
Технички факултет – 

Отворена врата 

факултета 

24.04.2013. 
Технички факултет „Михајло Пупин“ је организовао „дан отворених врата“. 
Декан факултета је у прилогу говорио и о успешној сарадњи факултета и 
ЗРЕПОК-а. 

20. Лист Зрењанин ТФ „Михајло Пупин“ – 

Врата увек отворена  
24.04.2013. 

21. КТВ Мркшићеви салаш и – 

Отварање погона 
25.04.2013. 

У Српском Итебеју свечано је отворен погон за производњу замрзнутог 
пецива у пекари земљорадничке задруге “ Мркшићеви салаши “. 
Отварањем овог погона посао је добило 25 особа,а производни капацитети 
су значајно повећани.Погон је свечано отворио министар пољопривреде, 
водопривреде И шумарства Горан Кнежевић. 22. РТВ Сантос 

Мркшићеви салаши – 

Горан Кнежевић -

Отварање новог погона  

25.04.2013. 

23. 
Портал I love 
Zrenjanin 

„Мркшићеви салаши“ 

отворили погон за 

замрзнуто лиснато тесто 

25.04.2013. 

Земљорадничка задруга Мркшићеви салаши отворила је погон за 
производњу лиснатог замрзнутог теста. У новом, савременом погону који 
ће допунити пекарску производњу којом се Салаши годинама баве, посао 
је добило 25 младих радника. 

24. РТВ 
Отворен погон за 

производњу лиснатог 

теста 

25.04.2013. 

Министар пољопривреде Горан Кнежевић отворио је у пекари 
Земљорадничке задруге "Мркшићеви салаши" у Српском Итебеју, у 
околини Зрењанина, савремени погон за производњу лиснатог замрзнутог 
теста. 
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25. Лист Зрењанин 

Акција зрењанинског 

пословног круга поводом 

Дана планете Земље 

26.04.2013. 

Поводом међународног Дана планете Земље, Удружење „Зрењанински 
пословни круг” (ЗРЕПОК) је у дворишту вртића „Биберче“ у насељу Зелено 
поље организовало акцију садње дрвећа под слоганом „Да се лакше 
дише“.  
У оквиру акције остварене у сарадњи са градском Комисијом за сечу, 
орезивање и уређење јавних зелених површина, посађено је 35 стабала 
тује колумне, чиме је формиран зелени зид између дворишта локалне 
амбуланте и дворишта Вртића „Биберче“. 

26. КТВ Гомекс - Отварање новог 

објекта  
26.04.2013. Прилог са отварања малопродајног објекта у Суботици. 

27. Лист Зрењанин Компанија Гомекс и 

Ротаракт клуб 
26.04.2013. 

Најава –  „Ротаракт клуб Зрењанин“ и Компанија „Гомекс“ организују и ове 
године, у сарадњи са Центром са социјални рад, традиционалну 
хуманитарну акцију „Корпа солидарности" у суботу, 4. маја у продајном 
објекту „Гомекс тотала“ у Зрењанину. 
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