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A mood magazin üzleti-, baráti kapcsolatai, olvasói közötti közvetlen találkozás lehetõségeként 
mûködik a Business Woman Club. Elsõsorban vállalkozások vezetõi, vezetõ alkalmazottai, 
cégvezetõk (nõk és férfi ak) találkozási pontja. 
A klubtalálkozók a szokásos üzleti-kapcsolati kör, és ismeretek 
bõvítésén túl kellemes szabadidõ programok, ahol kifújhatjuk ma-
gunkat egy kicsit, sõt még barátkozhatunk is.
A magazin havonta egy alkalommal, a meghívottak elõzetes érte-
sítésével, a részvételi szándék visszaigazolásának feltételével hívja 
partnereit a klubtalálkozókra.
A helyszín változó. Néhol egy kel lemes, hangulatos, ám unikális 
gasz t ro helyszínt választunk, máskor partnereink meghívásának te-
szünk eleget, ahol remélhetõleg örömmel látnak vendégül minket és 
közelebbrõl is megismerkedhetünk vendéglátónkkal. A klub prog-
ramja változatos, hiszen az üzleti témákat felvonultató ismeretbõvítés 
mellett hódolunk a szépségnek és egészségnek, vala mint divatnak 
és megismerkedünk új partnereink termékeivel, szolgáltatásaival. 
Egy-egy találkozó a házigazda köszön tése után aktuális, mind-
annyi un kat élénken foglalkoztató témákat érintõ tájékoztatóval, majd 
cégbemutatókkal és személyes eszmecserékkel folytatódik.
A klubtalálkozókon résztvevõk között minden egyes alkalommal 
partnereink értékes ajándékait sorsoljuk ki.

Klubtalálkozó: 2011. április 28.
Jó hangulatú, vidám, inspiratív összejövetelnek volt részese, aki betért hozzánk. Többen voltunk, 
mint reméltük, hiszen felfokozott érdeklõdés kísérte rendezvényünket.
A business woman club legutóbbi találkozójára a régi zsidónegyedben, a  Carmel étteremben 
került sor (Budapest, Kazinczy utca 31.) A Carmel egyfajta hiánypótló hely, hiszen a legvalláso-
sabb, a zsidó étkezési szokásokat a legmagasabb szinten betartó étterem. Vendéglátónk Szántó 
György az étterem üzletvezetõje bemutatta a házat, válaszolt kérdéseinkre, miközben megkóstol-
hattunk a hely jellegzetes falatkáit.
A napirend aztán elõbb egy komolyabb témával folytatódott. Kedves partnerünk, az UnioTender 
Európa pályázati és projektfi nanszírozási tanácsadó Kft. cégvezetõje, Lackóné dr. Hesz Boglár-
ka tartott elõadást. A téma a mostanában nagyon 
közkedvelt terület volt, Új lehetõségek az új Széche-
nyi Tervben címmel a támogatásokról szólt, mégpedig 
közérthetõen. Boglárka az elõadás közben felmerült 
kérdésekre is válaszolt, majd az elõadást élénk esz-
mecsere követte. 
Szintén sokunkat érdeklõ téma volt a tavaszi bõrápolás, 
amirõl Fekete Katalin az Elite Kozmetikusképzõ Iskola 
tulajdonos-ügyvezetõje tartott tájékoztatást. Kata na-
gyon humoros és élvezetes ismertetõt tartott, sok-sok 
praktikus ötlettel, tanáccsal fûszerezve. Az elméleti „ok-
tatást” egy gyakorlati felajánlás követte, ugyanis Kata 
a klubtalálkozó valamennyi résztvevõjét meghívta egy 
ingyenes tanácsadásra. A találkozón résztvevõ partne-
reink rendszeresen megajándékozzák egymást. Ezúttal 
Kevevári M. Katalin nyújtott át minden jelenlévõknek 
egy, a Harmónia Iskolájába szóló 5500 Ft értékû re-
laxációs ajándékcsomagot.
Rendezvényeinken rendszeresen sort kerítünk sorso-
lásra is. Partnereink felajánlásainak köszönhetõen a 
klubban a találkozók résztvevõi között kisorsolunk egy, 
vagy több ajándékot. Ezúttal a Danubius Nyelvi In tézet 
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Vendégeink voltak partnereink

Szántó György a Carmelben fogadott minket

A programot M. Móré Ibolya újságíró, a 
mood magazin munkatársa, a business 
woman club titkára nyitotta meg

Laczkóné dr. Hesz Boglárka 
az Új Széchenyi tervpályázatokról szólt

Fekete Katalin: téma a tavaszi 
szépségápolás

Dr. Papp Judit az Organic Mission-ról be-
szélt

Tokárczyk István a La Meridiana tulajdonos-
ügyvezetõje megnevettette a hölgyeket
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42 ezer forin-
tos nyelvtanfo-
lyam csomagja 
talált gazdára, 
amit az Eclore 
alakformáló fe-
hérnemûket for-
galmazó cég 
kép viseletében 
megjelent Ka-
lyó Ildikó vehe-
tett át. 

A következõ programról ahogy eddig is, 
külön névre szóló meghívással értesítjük 
partnereinket és ígérjük, beszámolunk az 
eseményrõl.

Báloztunk hajnalig 

A VII. Turisztika Sportgála rendezvénysorozatában és gálaestjén nagy sikerrel mu-

tatkoztak be a mood magazin üzleti partnerei, barátai, támogatói.

Május 6-án este a Lurdy Házban megrendezett gálaesten több gasztronómiai kul-

túrát megjelenítõ fogásokkal kedveskedtünk a meghívottaknak.

A dunabogdányi Forgó Étterem meleg fogásokkal, desszerttel, a Fuji étterem 

(Budapest, Csatárka utca 54.) hamisítatlan japán gasztronómiai különlegessé-

gekkel, a gyenesdiási Bio Hotel egészséges finomságokkal kényeztette vendé-

geinket. A vacsorát követõen egy kis össztánc után nem sokára megérkezett a 

hûsítõ csemege is, rengeteg hamisítatlan olasz fagylalt a legkülönfélébb ízek-

ben a Gelati Ragonese-tõl.

A jeges falatokat vérpezsdítõ tánc követte. Kedves partnerünk Rápolthy Gabriella 

és tánciskolája a Buena Vista bemutatója, amely osztatlan sikert aratott.

A tombolaajándékok felajánlásaiban sem fukarkodtak partnereink. Az MBW Sasad 

Egészség Center 5 db ajándékutalványt, az Ultragél 2000 Kft. 2 db ultragél cso-

magot, az Eclore lakformáló fehérnemû magyarországi forgalmazói ajándékutal-

ványt, a Fuji étterem vacsora meghívást, a Danubius Nyelvi Intézet nyelvtanfolya-

mot, az SCB Trade Kft. egy fogyókúrás szépségcsomagot ajánlottak fel a nyer-

teseknek.

A nyertes, Kalyó Ildikó

Csizmadia Edit és dr. Merth Gábor MBW 
Sasad Egészségcentrum

Major Balázs a Fuji étterembõl „hajók-
ban elhelyezett” mûvészien megkom-
ponált falatokat tett az asztalokra

Vendégeink

Visontai Béla 
a gyenesdiási 
Bio Hotelbõl 
hozta egész-
séges falatká-
itól roskadozó 
tálcáit

Pintér Angelika (Eclore) és párja

Fiúk a klubból: Virág Gergõ ügyvezetõ 
igazgató DGSM, Komáromy Attila Izotóp 
Intézet és dr. Czibulka Zoltán a Metinda 
Travel tulajdonosa

A Black Velvet: aki beszél Botlik Bernadett, 
mellette társa Maszlag Zsolt ül

dr. Fónay Márta ügyvéd és Apáti Erzsébet 
a Lacca Divatszalon tulajdonosa


