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 Лист Зрењанин 

Већи приход – мањи 
профит. Радни доручак у 
организацији ЗРЕПОК-а 

01.05.2015. 

Представници Зрењанинског пословног круга на радном доручку са 
новинарима, говорили су о проблемима који оптерећују зрењанинску 
привреду, а изнете су иницијативе за побољшање пословног окружења. 

 Лист Зрењанин 

Брига о потрошачима у 
Персу маркетима 

01.05.2015. 

Трговински ланац Персу познат је по константној бризи о потрошачима и 
њиховим потребама, као и по друштвеној одговорности. Од недавно је 
кренуо процес дигитализације и тим поводом укључили су се да помогну 
својим потрошачима, у сарадњи са Министарством трговине, туризма и 
телекомуникација. Најугроженији грађани добили су на своје кућне адресе 
ваучере за субвенционисану куповину „Сет топ боџ“ уређаја за 
дигитализацију, у вредности од 3000 динара, а како је предвиђено да сами 
надокнађују разлику у новцу приликом куповине, Персу маркети одлучили 
су да тај преостали новац одвоје од свог буџета и додатно смање трошкове 
својим потрошачима. 

 
Портал Ја Волим 

Зрењанин, Радио 

Зрењанин 

 Лист Зрењанин, 

Радио Зрењанин 

Гомекс гради нове и 
реконструише постојеће 

објекте-нови изглед 
Гомекса на Граднулици 

01.05.2015. 

Свечано је било у малопродајном објекту Компаније „Гомекс”, 
„Граднулица”, у истоименој Месној заједници, у Улици Цара Душана, у 
уторак, 28. априла. Након што је завршено преуређење, односно 
освежење, „Граднулица” је опет као нова а грађани су пожурили да се 
снабдеју у пријатном амбијенту ове продавнице. 

 КТВ Акција у Огреву 07.05.2015. 
Огрев АД из недеље у недељу организује акцијске продаје. Прилог са 
новим снижењима 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАЈУ 2015. ГОДИНЕ: 

У Мају месецу бележимп прве пбјаве у вези са нпвим циклуспм прпјекта „Летое стручне праксе“.  

Од фирми чланица ЗРЕПОК-а највише пбјава у мају месецу има Будимир Јпванпвић, са свпјпм кпмпанијпм Керамика Јпванпвић.  

Отвараое Прпдајнпг центра кпмпаније "Керамика Јпванпвић"у Крагујевцу, у пквиру кпјег се налази тренутнп највећи прпдајни салпн 
керамике и ппреме за купатила у Србији су испратили какп лпкални медији у Крагујевцу, Зреоанину такп и наципнални медији. 

Преглед медијских објава за месец Мај 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.listzrenjanin.com/?p=8635
http://www.listzrenjanin.com/?p=8635
http://www.listzrenjanin.com/?p=8635
http://www.listzrenjanin.com/?p=8717
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/briga-o-potrosacima-u-persu-marketima/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/briga-o-potrosacima-u-persu-marketima/
http://www.listzrenjanin.com/?p=8715
http://www.listzrenjanin.com/?p=8715
http://www.listzrenjanin.com/?p=8715
http://www.listzrenjanin.com/?p=8715
https://www.youtube.com/watch?v=qAcmt4Q43rw


 Данас 

Удружени наступ и 
смањење трошкова 
формула за успех 

09.05.2015. 

Сарадња УПС-Послодавци Зрењанина и ЗРЕПОК-а у сузбијању сиве 
економије, укидање парафискалних намета, упрошћавање 
административних процедура и развој повољног пословног окружења у 
Зрењанину.  

 

Дневник, Радио 

Зрењанин, Клик 

ФМ, Портал Ја 

Волим Зрењанин, 

РТВ Сантос 
Промоција новог циклуса 

Летње стручне праксе 
12.05.2015. 

На Техничком факултету „Михајло Пупин“ одржана је промоција новог 
циклуса Летње стручне праксе. Пројекат који има за циљ пружање 
додатних вештина и знања студентима на практичним примерима у 
фирмама ЗРЕПОК-а спроводи се сваке године у организацији ЗРЕПОК-а и 
ове године ће на пројекту бити ангажовано 20 студената. У прилогу говори 
координатор пројекта Драгољуб Бјелоглав.  Лист Зрењанин 

 КТВ 

 Вечерње новости 
Привредници предлажу, 

а у граду глуви 
14.05.2015. 

Удружење ЗРЕПОК које окупља 22 фирме понудило помоћ да се унапреди 
привредни амбијент. Зрењанински пословни круг још чека оснивање 
пословно-привредног савета. 

 РТВ Сантос Млекопродукт 14.05.2015. 
Представник Млекопродукта говори о проблемима у млекарству и о откупу 
млека у Млекопродукту. 

 РТВ Сантос 
Пролећни сајам цвећа 
испред Гомекс Тотала 

18.05.2015. 

Традиционални, прoлeћни Сајам цвећа одржан је у суботу, 16. маја на 
платоу испред ГОМЕКС-овог објекта ТОТАЛ у Зрењанину.  Посетиоци су 
током трајања сајма имали прилику да уживају у разноврсној понуди, која 
се кретала од саксијског цвећа, преко аранжмана са сушеним цвећем па 
све до специјалних "тепиха" од траве, који су уједно изазвали и највеће 
интересовање.  

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/studenti-leto-provode-u-firmama
https://www.youtube.com/watch?v=RDEEXCGwSOc
https://www.youtube.com/watch?v=RDEEXCGwSOc
http://www.listzrenjanin.com/?p=9056
https://www.youtube.com/watch?v=YPc6rbQNdUE
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:547923-Zrenjanin-Privrednici-predlazu-a-u-gradu-gluvi
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:547923-Zrenjanin-Privrednici-predlazu-a-u-gradu-gluvi
http://www.youtube.com/watch?v=OFFapfYFIgQ
http://www.youtube.com/watch?v=W7Vaize_Ik0
http://www.youtube.com/watch?v=W7Vaize_Ik0


 

 Лист Зрењанин, 

Радио Зрењанин 

Гомекс подржава Етно 
фестивал „Банатска 

прича“  
22.05.2015. 

Асоцијација за развој Багљаша и МЗ „Вељко Влаховић“ организују и ове 
године традиционалну манифестацију Банатска прича. Фирма чланица 
ЗРЕПОК-а,  „Гомекс“ као друштвено одговорна компанија ће и ове године 
подржати ову манифестацију. 

 РТ Крагујевац 

Отварање Продајног 
центра Керамике 

Јовановић 
27.05.2015. 

У Жировници, надомак Крагујевца, отворен пословни центар фирме 
чланице ЗРЕПОК-а, компаније "Керамика Јовановић", у оквиру којег се 
налази тренутно највећи продајни салон керамике и опреме за купатила у 
Србији. Састоји се од три целине: изложбено-продајног салона површине 
1.500 метара квадратних, затвореног магацинског простора од 2.200 
квадрата и отвореног складишног простора површине 11.000 квадратних 
метара. Градња објекта је трајала 10 месеци, инвестиција је вредна 1,5 
милиона евра, а запослена су 23 нова радника. 

 РТВ Сантос 

 Спортинфо 

 Данас 

 Радио Зрењанин 

 

Портал Ја волим 

Зрењанин, Радио 

Зрењанин, Клик 

ФМ 

Кум храмовне славе, 
Члан ЗРЕПОК-а, 

привредник и добротвор 
Будимир Јовановић 

Вазнесење Господње - 
прва литургија у храму 

на Багљашу 

29.05.2015. 

Вазнесење Господње - прва литургија у храму на Багљашу. 

Кум храмовне славе, Члан ЗРЕПОК-а, привредник и добротвор Будимир 
Јовановић, предао је кумство градоначелнику Зрењанина, Чедомиру 
Јањићу, који је подсетио да се у граду подиже још један храм, у насељу 
"Зелено поље", али и да се храмови обнављају и граде и у насељеним 
местима на територији Града Зрењанина. 

 Лист Зрењанин 

http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/24353-prodajni-centar-keramike-jovanovic
http://www.youtube.com/watch?v=B2SPPGIqDmY
http://www.sportinfo.rs/2015/05/29/keramika-jovanovic-kompanija-koja-prepoznaje-sportske-i-sve-prave-zivotne-vrednosti/
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/prodajni_salon_keramike_za_kupce_u_srbiji_makedoniji_i_albaniji_.73.html?news_id=302403
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/obelezena-prva-krsna-slava-hrama-vaznesenje-u-izgradnji/
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/obelezena-prva-krsna-slava-hrama-vaznesenje-u-izgradnji/
http://www.listzrenjanin.com/?p=9553

