
 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 

 

01. УНОДРОП 

Промене у 
малопродајној мрежи 

Валора 
05.02.2014. 

Јануар је био пун активности у малопродаји компаније Валор што је 
резултовало једним новоотвореним објектом и једним ребрендирањем 
постојећег објекта. 

 

02. КТВ Акција у Огрев-у 07.02.2014. 
'' 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. РТВ Сантос 

Отворен производни 
дистрибутивни центар 

10.02.2014. 

Министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић 
је пресецањем врпце, свечано пустио у рад Гомексов Производно-
дистрибутивни центар. Свечаном чину пуштања у погон, овог модерног 
дистрибутивног објекта, поред руководства компаније Гомекс и Министра 
Расима Љајића присутвовали су и Иван Бошњак, Градоначелник 
Зрењанина и други челници Града Зрењанина, Средњобанатског округа, 
Скупштине града, чланови „Зрењанинског пословног круга“ као и 
представници пословних партнера и пријатеља компаније Гомекс. 

04. КТВ 

05. Блиц 
Нови Гомексов објекат у 

Зрењанину 

11.02.2014. 
 

Потпредседник Владе Србије и министар спољне и унутрашње трговине и 
телекомуникација Расим Љајић свечано је дана 10.02.2014. у зрењанинској 
индустријској зони „Југоисток–Ечка“ отворио нови производно-
дистрибутивни центар компаније „Гомекс“. Прилог са отварања. 

06. Дневник 
Србија да учи од 

„Гомекса“ 

07. Вечерње 

Новости, Данас 

Отворена хладњача 
Гомекса 

08. Политика 
Месо по светским 

стандардима 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ 2014. ГОДИНЕ: 

У фебруару месецу бележимп маои брпј медијских активнпсти. 

Радип Зреоанин је пренеп инфпрмацију да ЗРЕПОК тражип пд Града Зреоанина да се пбјави списак ппреских дужника на сајту града.  

Од фирми чланица највише медијских пбјава у фебруару имап је Гпмекс. Мпже се слпбпднп рећи да си сви медији пренели Вест да је  
Пптпредседник Владе Србије и министар сппљне и унутрашое тргпвине и телекпмуникација Расим Љајић у зреоанинскпј индустријскпј 

зпни „Југпистпк–Ечка“ птвприп нпви прпизвпднп-дистрибутивни центар кпмпаније „Гпмекс“.  

 

Преглед медијских објава за месец Фебруар 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unodrop.com/index.php?main=announcements&second=news&id=9
http://www.unodrop.com/index.php?main=announcements&second=news&id=9
http://www.unodrop.com/index.php?main=announcements&second=news&id=9
https://www.youtube.com/watch?v=jJD3aOtfJYc
https://www.youtube.com/watch?v=w0FNeszYmic
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-da-uci-od-%E2%80%9Egomeksa%E2%80%9D
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-da-uci-od-%E2%80%9Egomeksa%E2%80%9D


09. Вечерње новости Рачуни (ни)су подгрејани 11.02.2014. 

Комисија ангажована да испита приговоре потрошача на квалитет 
испорученог гаса. Независно од резултата, НИС убрзано гради постројење 
за пречишћавање енергента. Пословно удружење ЗРЕПОК се спомиње у 
прилогу као организација која тврди да због проблема са слабим 
квалитетом гаса, потрошачи у Банату трпе годишњу штету од око два 
милиона евра и постављају питање накнаде штете. 

10. РТВ Сантос  Персу Дан заљубљених 14.02.2014. 
У центру Зрењанин-а, Персу маркети у сарадњи са фирмом „Прва зона“ 
поводом Дана заљубљених организовали промоцију својих производа и 
мало окупљање на Тргу слободе.   

11. Лист Зрењанин 
Инвестиција од милион и 

по евра 
14.02.2014. 

Гомекс отворио расхладно дистрибутивни центар у индустријској зони 
Југоисток Ечка. 

12. КТВ Акција у Огреву 21.02.2014. 
'' 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. 

13. Радио Зрењанин 
ЗРЕПОК тражи од Града 
Зрењанина да се објави 
списак пореских дужника 

27.02.2014. 
У емисији Хроника дана је новинарка радија Зрењанина, информисала 
јавност да је ЗРЕПОК предао захтев Граду Зрењанину да се на сајту града 
објави списак пореских дужника.  

14. 
Портал Ја волим 
Зрењанин 

Снижење цена четири 
квалитетна производа 

27.02.2014. Информација о најновијим акцијским снижењима.  

15. 

Лист Зрењанин, 
Прогресиве 
магазин и 
Инсторе 

Гомекс и Хумано Срце 
Шапца 

28.02.2014.  

Гомекс наставља са хуманитарним акцијама и у 2014. години. Са 
компанијом P&G су прикупљена средства за акцију Хумано срце. У оквиру 
ове акције поможе се породицама где се о деци брине један родитељ из 
разлога што је други родитељ преминуо. 

16. Гомекс 
EY Предузетник године – 

Горан Ковачевић међу 
шест најбољих 

28.02.2014. 

ЕY Предузетник године је најпрестижнија светска награда за достигнућа у 
предузетништву, која постоји већ двадесет и седам година и разликује се 
по томе што промовише предузетнички дух и иницијативу, одаје признање 
људима који су постигли успех својом визијом и иновативношћу, а као што 
сам назив награде говори, додељује је једна од најпрестишнијих светских 
ревизорско-консултантских компанија  Ernst & Young. Ова награда се 
додељује у више од 60 земаља појединцима који граде и развијају 
успешне, растуће и динамичне компаније, а победници на националном 
нивоу учествују на избору за Светског предузетника године које ће се ове 
године одржати у Монте Карлу у јуну месецу. У избору за ЕY предузетника 
године у Србији, од 22 предложена кандидата, у финални избор по одлуци 
жирија ушло је 6 кандидата, а међу њима и члан ЗРЕПОК-а, директор 
компаније Гомекс г-дин Горан Ковачевић. 

https://www.youtube.com/watch?v=vaQcidqflVI
https://www.youtube.com/watch?v=kGoifIjw_lI
http://www.ilovezrenjanin.com/category/marketing-zrenjanin/mrksicevi-salasi-marketing-zrenjanin/
http://www.ilovezrenjanin.com/category/marketing-zrenjanin/mrksicevi-salasi-marketing-zrenjanin/
http://progressivemagazin.rs/online/gomex-i-humanitarno-srce-sapca/
http://progressivemagazin.rs/online/gomex-i-humanitarno-srce-sapca/
http://www.instore.rs/frontpagenews/newsarticle/Gomex-i-Humanitarno-srce-Sapca
http://www.gomex.rs/index.php/vesti/233-ey-preduzetnik-godine-goran-kovacevic-medu-6-najboljih
http://www.gomex.rs/index.php/vesti/233-ey-preduzetnik-godine-goran-kovacevic-medu-6-najboljih
http://www.gomex.rs/index.php/vesti/233-ey-preduzetnik-godine-goran-kovacevic-medu-6-najboljih


 


