
 

 

 

 

 

Ред. 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 
 

1. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Одржан је Фестивал 
алтернативног звука – 
“Зрењанин зове 08” 

03.09.2019. 

У Амфитеатру Културног центра Зрењанина 30. и 31. августа одржан је 
Фестивал алтернативног звука – “Зрењанин зове 08”. Организатор 
фестивала: Културни центар Зрењанина. Покровитељи фестивала: Град 
Зрењанин, Трговински ланац ПерСу, Компанија Дијамант АД. 

2. Портал I love 
Zrenjanin 

Богат дечији програм 
˝ПерСу˝ маркета на 34. 
Данима Пива 

04.09.2019. 

Широки дечји осмеси, опипљива радост, незаборавни забавни тренуци, 
усхићење и породично дружење сасвим сигурно обележили су овогодишњи 
богат програм за децу у ПерСу улици кишобрана, најављујући на тај начин 
34. “Дане пива”. 

3. 
Туристичка 
организација 
града Зрењанина 

Завршени 34. Дани пива 
05.09.2019. 

Ове године, дечији програм се одржао у амфитеатру и парку Културног 
центра Зрењанин, али и у Гимназијској улици са бројним радионицама, 
представама, хаос аниматорима и мађиониочарима. У суботу је 
припремљено највеће изненађење за све тинејџере, гостовање познатог 
јутјубера Ђоте Freestyle, захваљујући трговинском ланцу ПерСу и 
штампарији и студиу за графички дизајн Дигинет. 

4. 

Блиц Жена 

Добро јутро доноси 
добре вести: Награде се 
враћају кући 

05.09.2019. 

Уколико волите да дан започнете без икакве тензије, уз омиљени доручак, 
знајте да, у периоду од 9. септембра до 8. октобра, и ви можете бити 
срећни добитник једног од 10 ваучера у износу од 1.000 евра који можете 
заменити за технику или кухињу по мери. 

Када кренете у куповину омиљених производа којима започињете јутро, 
сакупите заштитне листиће са паковања било ког Добро јутро маргарина у 
вредности од 1 килограм и пошаљите на адресу Дијаманта, Темишварски 
друм 14, Зрењанин. Осим вредних ваучера за куповину техничких уређаја и 
кухиња по мери, можете освојити и један од 10 квалитетних блендера, 
тостера и једну од 1.000 торби за патике. 

Портал Експрес 

Недељник 

У СЕПТЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

У сусрет трећем Сајму привреде „Зрбизнет“ кпји ће бити пдржан у Хали Медиспн пд 19. дп 21. септембра, пгласилп се некпликп 
лпкалних предузетника кпји су са јавнпшћу ппделили свпје мптиве за учешће. Ппред тпга, изнели су занимљиве ппдатке кпји се тичу 

куппвне мпћи Зреоанинаца и стаоа на тржишту некретнина у ппследоих некпликп месеци. Драгпљуб Бјелпглав, пснивач 
тргпвинскпг ланца „ПерСу“ кпји у пвпм мпменту има пкп 150 малппрпдајних пбјеката ширпм Впјвпдине каже да је приметнп да је 

дпшлп дп ппвећаоа пдређених екпнпмских активнпсти на лпкалу, штп је резултиралп и већпм пптрпшопм. 

Преглед медијских објава за месец септембар 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/odrzan-je-festival-alternativnog-zvuka-zrenjanin-zove-08/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/odrzan-je-festival-alternativnog-zvuka-zrenjanin-zove-08/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-ulica-dani-piva-2019/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-ulica-dani-piva-2019/
https://visitzrenjanin.com/zavrseni-34-dani-piva/
https://visitzrenjanin.com/zavrseni-34-dani-piva/
https://visitzrenjanin.com/zavrseni-34-dani-piva/
https://zena.blic.rs/info/dijamant-dobro-jutro-margarin-nagrade/de3vs5s
https://www.ekspres.net/zivot/dobro-jutro-donosi-dobre-vesti-nagrade-se-vracaju-kuci
https://www.nedeljnik.rs/dobro-jutro-donosi-dobre-vesti-nagrade-se-vracaju-kuci/


5. Портал I love 
Zrenjanin 

Предузетници: Скачу 
цене некретнина – више 
се троши него раније 
(ВИДЕО) 

08.09.2019. 

У сусрет трећем Сајму привреде „Зрбизнет“ који ће бити одржан у Хали 
Медисон од 19. до 21. септембра, огласило се неколико локалних 
предузетника који су са јавношћу поделили своје мотиве за учешће. Поред 
тога, изнели су занимљиве податке који се тичу куповне моћи 
Зрењанинаца и стања на тржишту некретнина у последњих неколико 
месеци. Драгољуб Бјелоглав, оснивач трговинског ланца „ПерСу“ који у 
овом моменту има око 150 малопродајних објеката широм Војводине каже 
да је приметно да је дошло до повећања одређених економских активности 
на локалу, што је резултирало и већом потрошњом. 

6. 

РТВ Сантос 

ПерСу мини кошаркашки 
турнир уз најбољег 
фристајл кошаркаша у 
Србији 

12.09.2019. 

ПерСу мини кошаркашки турнир почиње данас и трајаће до 15. септембра, 
од 19 до 22 часа на Тргу слободе у Зрењанину. Све посетиоце, осим 
одличних екипа, сјајних кошаркашких потеза и надмудривања под 
обручима, очекује много забаве и изненађења. Све посетиоце, осим 
одличних екипа, сјајних кошаркашких потеза и надмудривања под 
обручима, очекује много забаве и изненађења. Турнир ће се одржати од 19 
до 22 часа. Како су најавили организатори, посебна посластица све 
посетиоце очекује дан раније, у суботу, 14. септембра од 19 до 21 час, када 
ће моћи да уживају у несвакидашњим потезима и импресивним триковима 
са лоптом Немање Трики Блажића, најбољег фристајл кошаркаша на 
Балкану.  

Портал I love 
Zrenjanin 

Почиње ПерСу мини 
кошаркашки турнир – 
гост јутјубер Трики 

Портал 021 

ПерСу мини кошаркашки 
турнир за викенд у 
Зрењанину, специјални 
гост јутјубер Трики 

Портал Вести 

ПерСу мини кошаркашки 
турнир за викенд у 
Зрењанину 

7. РТВ Сантос 

Персу маркети 
генерални покровитељ 
Зрбизнет-а 

12.09.2019. 

Овогодишњи сајам привреде Зрбизнет биће одржан од 19. до 21. 
септембра у хали Медисон. Ове године генерални покровитељ сајма су 
Персу маркети а о значају манифестације говорио је Драгољуб Бјелоглав, 
сувласник ове компаније. 

8. Портал Плус 
онлајн 

Горан Ковачевић, 
директор Компаније 
“Гомекс”: До краја године 
у Пироту отварамо још 
продавница и 
упошљавамо још 
радника 

13.09.2019. 

У Пироту је трговинска компанија Гомекс д.о.о. отворила две продавнице. 
Једна је преко пута Гимназије, а данас је свечано отворена друга у Улици 
Саве Ковачевића. Овај продајни објекат посетио је и директор и власник 
Компаније, Горан Ковачевић. 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/preduzetnici-skacu-cene-nekretnina-vise-se-trosi-nego-ranije-video/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/preduzetnici-skacu-cene-nekretnina-vise-se-trosi-nego-ranije-video/
http://rtvsantos.com/vesti/persu-mini-kosarkaski-turnir-uz-najboljeg-fristajl-kosarkasa-u-srbiji/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-mini-kosarkaski-turnir/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-mini-kosarkaski-turnir/
https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/223359/PerSu-mini-kosarkaski-turnir-za-vikend-u-Zrenjaninu-specijalni-gost-jutjuber-Tricky.html
https://www.vesti.rs/Ko%C5%A1arka/PerSu-mini-kosarkaski-turnir-za-vikend-u-Zrenjaninu-specijalni-gost-jutjuber-Tricky.html
https://www.youtube.com/watch?v=qXO1fTwJmtM
http://www.plusonline.rs/goran-kovacevic-direktor-kompanije-gomex-do-kraja-godine-u-pirotu-otvaramo-jos-prodavnica-i-uposljavamo-jos-radnika/
http://www.plusonline.rs/goran-kovacevic-direktor-kompanije-gomex-do-kraja-godine-u-pirotu-otvaramo-jos-prodavnica-i-uposljavamo-jos-radnika/


9. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
малопродајни објекат 

13.09.2019. 
Отворен и други објекат у Пироту други по реду објекат “ГОМЕКС-а” у 
Пироту је отворен данас, на адреси Саве Ковачевића број 3. 

10. 

РТВ Сантос 

ПерСу мини кошаркашки 
турнир импресионирао 
бројне љубитеље 
кошарке (ФОТО) 

15.09.2019. 

Протеклог викенда на Тргу слободе у Зрењанину одржан је ПерСу мини 
кошаркашки турнир. Велики број расположених малишана, од 12. до 15. 
септембра, уживао је у омиљеној игри под обручем. Неки од њих су први 
пут заиграли на кошаркашком терену у жељи да тестирају свој таленат. 

Данас 
Под обручем са 
Трикијем 

11. Портал I love 
Zrenjanin 

Детаљан водич трећег 
Сајма привреде 
„ЗрБизНет“ 

16.09.2019. 

У улози генералног покровитеља трећег Сајма привреде ЗрБизНет и ове 
године биће ПерСу маркети. Оснивач и власник, Драгољуб Бјелоглав, каже 
да је ЗрБизНет за његову компанију сјајна прилика да оствари комуникацију 
са малим и средњим предузећима, те да се са потенцијалним партнерима 
лично сретне, размени мишљење и размотри могућност сарадње. Он је 
позвао представнике фирми, младе људе који имају идеје и спремни су да 
развијају стартап пројекте, да дођу до њиховог штанда на ЗрБизНет сајму и 
остваре контакт. Посебан позив Бејелоглав је упутио мањим локалним 
произвођачима. 

12. 

PTC 
Хлеб који је српску војску 
сачувао од глади 

17.09.2019. Од мешавине раженог и белог брашна у односу 70 према 30 одсто пече се 
хлеб који је сачувао од глади српску војску за време ослободилачких 
ратова од 1912 до 1918. Таин на турском значи следовање. Сваки војник је 
добијао по 800 грама дневно. Да се и данас може направити по старом 
рецепту показали су у пекари “Мркшићеви салаши” у Српском Итебеју. Портал Житиште 

онлајн 

Мркшићеви салаши у 
Српском Итебеју праве 
хлеб који је српску војску 
сачувао од глади 

18.09.2019. 

13. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још два 
малопродајна објекта 

20.09.2019. 
Још два нова објекта у трговачком ланцу ГОМЕКС-а од петка, 20. 
септембра су трећи по реду објекат у Падини и први у Кузмину. 

14. РТВ Сантос 
ПерСу маркети на сајму 
привреде ЗрБизНет 

21.09.2019. 
Компанија “ПерСу” и ове године подржала је међународни привредни сајам 
“ЗрБизНет”, који је по трећи пут организован у Зрењанину, у периоду од 19. 
до 21. септембра. 

https://www.zrklik.com/2019/09/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-maloprodajni-objekat-3/
http://rtvsantos.com/sport/persu-mini-kosarkaski-turnir-impresionirao-brojne-ljubitelje-kosarke-foto/
https://www.danas.rs/sport/pod-obrucem-sa-trikijem/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/sve-je-spremno-za-pocetak-treceg-sajma-privrede-zrbiznet-program/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/sve-je-spremno-za-pocetak-treceg-sajma-privrede-zrbiznet-program/
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/srbija-danas/3663514/hleb-koji-je-srpsku-vojsku-sacuvao-od-gladi-.html
https://zitisteonline.com/test-vesti/1466-mrksicevi-salasi-u-srpskom-itebeju-prave-hleb-koji-je-srpsku-vojsku-sacuvao-od-gladi
https://zitisteonline.com/test-vesti/1466-mrksicevi-salasi-u-srpskom-itebeju-prave-hleb-koji-je-srpsku-vojsku-sacuvao-od-gladi
https://www.zrklik.com/2019/09/kompanija-gomex-otvorila-jos-dva-maloprodajna-objekta/
http://rtvsantos.com/vesti/persu-marketi-na-sajmu-privrede-zrbiznet/


15. Ја, предузетник 

Ја, Предузетник - 
Епизода 31 - Горан 
Ковачевић, Гомекс 

22.09.2019. 

По струци правник, Горан каже да му трговина није била ни на крај памети 
као потенцијално занимање, али је натеран животним околностима да 
почне да се бави истом. Селидбом из тада ратом захваћених делова 
Хрватске долази у Зрењанин, град у коме није апсолутно никога познавао, 
и покреће своје пословање. Данас, каже да би платио да се бави 
трговином, а не да буде плаћен да исту ради. 

16. Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу маркети 
подржали сајмам 
привреде ЗрБизНет 

24.09.2019. 
Компанија ПерСу и ове године подржала је међународни привредни сајам 
ЗрБизНет, који је по трећи пут организован у Зрењанину, у периоду од 19. 
до 21. септембра. 

17. Портал 
Зрењанински 

ПерСу на 
манифестацији 
ЗрБизНет представио 
резултате пројекта Наши 
смо 

24.09.2019. 

Компанија ПерСу, као генерални покровитељ, и ове године подржала је 
међународни привредни сајам ЗрБизНет, који је по трећи пут организован у 
Зрењанину. Као генерални покровитељи, ПерСу маркети представили су 
јавности резултате пројекта под називом Наши смо, који је успешно 
покренут на прошлогодишњем сајму. 

18. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Гомекс отворио још 
један малопродајни 
објекат у Пироту 

27.09.2019. 
“Са великим задовољством Вас обавешатамо да је 27.09.2019  у 9 сати 
почео са радом трећи по реду Гомекс маркет у Пироту .Он је уједно и 181. 
објекат у нашем ланцу”, поручују из компаније Гомекс. 

19. 

РТВ Сантос 

Млекопродукт 
покровитељ француског 
филмског фестивала 

27.09.2019. 

У Градској кући у Зрењанину, у присуству помоћника градоначелника 
Зрењанина Душка Радишића, аташеа за културу Француског Института 
Katrin Fodri, Горана Маринковића, директора Културног центра Зрењанина 
и Бојане Момчилов из компаније Млекопродукт, свечано је затворен трећи 
и најављен четврти циклус Француског филмског каравана “Најбољи од 
најбољих” који почиње крајем октобра.  

 

Филмове из четири тематска циклуса током 2019. године, захваљујући  
Француском институту и компанији Млекопродукт, моћи ће бесплатно да 
погледају филмофили из укупно 40 градова широм наше земље. 

Лист Зрењанин 

ФРАНЦУСКИ ФИЛМСКИ 
КАРАВАН: Филм, сир, 
акција – почињемо 

РТВ 

Крајем октобра четврти 
циклус Француског 
филмског каравана у 
Зрењанину 

КТВ 

Затварање трећег 
циклуса Француског 
филмског каравана 

https://www.youtube.com/watch?v=RQErZlRbwq8
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-narketi-zrbiznet/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-narketi-zrbiznet/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-na-manifestaciji-zrbiznet-predstavio-rezultate-projekta-nasi-smo/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-na-manifestaciji-zrbiznet-predstavio-rezultate-projekta-nasi-smo/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-otvorio-jos-jedan-maloprodajni-objekat-u-pirotu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-otvorio-jos-jedan-maloprodajni-objekat-u-pirotu/
https://www.youtube.com/watch?v=NQNOlb-qHdI
http://www.listzrenjanin.com/francuski-filmski-karavan-film-sir-akcija-pocinjemo/
http://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/krajem-oktobra-cetvrti-ciklus-francuskog-filmskog-karavana-u-zrenjaninu_1051996.html
https://www.ktv.rs/2019/09/27/zatvaranje-treceg-ciklusa-francuskog-filmskog-karavana/


 

Портал ЗРклик 

У Зрењанину најављен 
четврти циклус 
Француског филмског 
каравана 

20. Дневник 
Караван француских 
филмова иде даље 

28.09.2019. 
У Градској кући у Зрењанину затворен је трећи и најављен за крај октобра 
четврти циклус Француског филмског каравана „Најбољи од најбољих”. 

https://www.zrklik.com/2019/09/u-zrenjaninu-najavljen-cetvrti-ciklus-francuskog-filmskog-karavana/
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/karavan-francuskih-filmova-ide-dale-28-09-2019

