mood business woman club

Két klub közös programja

Wang mester köszönti a hölgyeket, mellette M. Móré Ibolya újságíró, a business woman club titkára

A mood magazin üzleti-, baráti kapcsolatai, olvasói közötti közvetlen találkozás lehetõségeként mûködik
a Business Woman Club. Elsõsorban vállalkozások
vezetõi, vezetõ alkalmazottai, cégvezetõk (nõk és férﬁak) találkozási pontja.
A klubtalálkozók a szokásos üzleti-kapcsolati kör, és ismeretek bõvítésén túl kellemes szabadidõ programok,
ahol kifújhatjuk magunkat egy kicsit, sõt még barátkozhatunk is.
A magazin havonta egy alkalommal, a meghívottak
elõzetes értesítésével, a részvételi szándék visszaigazolásának feltételével hívja partnereit a klubtalálkozókra.
A helyszín változó. Néhol egy kellemes, hangulatos, ám
unikális gasztrohelyszínt választunk, máskor partnereink meghívásának teszünk eleget, ahol remélhetõleg
örömmel látnak vendégül minket és közelebbrõl is
megismerkedhetünk vendéglátónkkal. A klub programja változatos, hiszen az üzleti témákat felvonultató ismeretbõvítés mellett hódolunk a szépségnek és
egészségnek, valamint divatnak és megismerkedünk új
partnereink termékeivel, szolgáltatásaival.
Egy-egy találkozó a házigazda köszöntése után aktuális, mindannyiunkat élénken foglalkoztató témákat
érintõ tájékoztatóval, majd cégbemutatókkal és személyes eszmecserékkel folytatódik.
A klubtalálkozókon résztvevõk között minden egyes alkalommal partnereink értékes ajándékait sorsoljuk ki.

A Business Woman Club június 28án a Duna- és a Paprika Tv-bôl ismert
Wang mester vendége volt. Wang
mester különleges és nagyon sokféle
kínai csemegével várta a csapatot.
Nem okozott számára gondot, hogy
többen érkeztünk a vártnál. Rugalmasan kezelte a helyzetet és mosolyogva
nyugtázta, hogy átvettük étterme fölött
a hatalmat néhány órára.
Örömünkre szolgált, hogy ezen alkalommal csatlakoztak hozzánk a Lengyel Ági vezette KJCs-sek, azaz a Korrekt Jófej Csajok csapata. Ági által
szervezôdô társaság baráti, szabad
szervezésû közösség, csak ajánlással
fogad új tagokat. Valamennyien vállalkozói szférában tevékenykedô höl- Tihor-Herczeg Kyra A fogyókúra forgyek, cégvezetôk, többnyire értelmisé- radalma címmel tartott kiselôadást
giek, mûvészek. Havonta egy-egy találkozón, közös szabadidôprogramok keretében ismerkednek, bôvítik baráti, üzleti kapcsolataikat. Nekik, és Áginak,
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valamint a business woman club résztvevô tagjainak
köszönhetôen nagy érdeklôdés kísérte partnereink
bemutatkozását.
Tihor-Herczeg Kyra a forradalmi fogyókúra új lehetôségeit ismertette. A For2 Utazási Iroda képviselôi
a tengeri hajóutakról adtak tájékoztatást. Mint arról lapunk júniusi lapszámában is olvashatnak a
For2 Utazási Iroda kínálatában olyan utakat találunk, amelyekkel szert tehetünk egy luxus nyaralásKecskés Lilla, For2 Utazási Iroda
ra, mégpedig megfizethetô áron. Kobale Lilláék a
klub minden résztvevôjének ajándékozott utazási
utalvánnyal hívtak meg minket programjaikra.
Nagy érdeklôdés kísérte Kraupa Márta elôadását
a kozmetikai eljárásokban alkalmazott újdonságokról. Márti termékmintát ajándékozott a hallgatóságnak kipróbálásra, és két egyenként 10 ezer forint
értékû kozmetikai kezelést sorsolt ki a résztvevôk
között.
Társkapcsolati problémákról beszélt Bajor Marianna az Elite-Contact Társközvetítô Irodától.
A kisorsolt és az átadott ajándékoknak most sem
volt se vége, se hossza. Az Eclor-tól is került megint
Kraupa Márta, Szép Heléna
Kozmetikai Szalon az új kozmetikai egy utalvány kisorsolásra Kalyó Ildikótól és Pintér
eljárásokról
Angelikától.
Az elôadásokat követôen, mint lenni szokott jöttek
a kérdések, válaszok, a szabad beszélgetések, ismerkedések, baráti üzleti kapcsolatépítgetések.
A következõ programról ahogy eddig is, külön
névre szóló meghívással értesítjük partnereinket és
ígérjük, beszámolunk az eseményrõl.
Fotó: P. Tóth Erzsébet

Bajor Marianna az Elite-Contact
Társközvetítô Irodától
mood magazin
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Bemutatjuk:
Varjasi Mária üzletkötô
Egyik tárgyalása elôtt szakított idôt a beszélgetésre. Frissen, elegánsan érkezett, bár
mindig rohan ô is. Meglátszik eleganciáján, hogy korábban a divatszakmában dolgozott kereskedôként, tervezôként. A kényszerû váltás szele azonban elérte ôt is, tizenhat
évvel ezelôtt a biztosítási szakmával kötelezte el magát és letette voksát az AEGON mellett. Varjasi Mária azóta is ennek a biztosítótársaságnak az üzletkötôje. Pályáján sikerek,
elismerések követték egymást, beutazta a fél világot a cégtôl kapott incentive utakkal.

Nem is gondolnánk, hogy miközben karrierjét építette három fiút nevelt fel gyakorlatilag szinte egyedül.
– Nem volt nagy törés a divat világából a biztosítási szakma?
– Az igazgatóság egy háztömbnyire volt a lakásomtól, és csupa kedves emberrel találkoztam a cégnél,
ami nagyon megfogott. Két hónapot
adtam magamnak és pont két hónap
múlva kezdett beindulni a munkám.
Persze voltak hullámvölgyek, mint másutt is, de az AEGON-nál nagyon
jó a képzési rendszer, mindig voltak
olyan meetingek amik kilendítettek a
nehezebb idôszakokból.
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– Azóta nagyot változott a te területed
is. Most mi mindent tudsz ajánlani üzleti
partnereinknek, olvasóinknak?
– Mindig személyre szabott ajánlatot
dolgozok ki az ügyfél igényeihez igazítottan. Sajnos, nálunk a biztosítási kultúra még eléggé elmaradott a nyugati országokhoz viszonyítva, de én osztom Churchill nézetét, aki azt mondta,
ha tehetném minden házat biztosítanék,
mert ha valamelyik tönkre megy, egy élet
munkája vész el, amit aztán nehéz lenne pótolni. Korábban az életbiztosítás
volt a meghatározó az ajánlataim között, ma már a lakás-, társasház-, és vállalati biztosítások terén is biztonsággal
mozgok. A házakban emberek élnek,
különbözô életkorúak és életkörülmények
közöttiek, számukra az ingóságaik biztosítása mellett is további jó konstrukciókat tudok kínálni.
– Termékeitek speciális élethelyzetekre
is alkalmazhatók?
– Nagyon sok lehetôségbôl találjuk meg
a személyre szabott legjobb konstrukciót, fiatal családosok, egyedülállók
számára éppúgy, mint az idôsebbeknek
az élethosszig tartó biztosítást, vagy az
„unoka” biztosítást. A nyugdíjfinanszírozási helyzet megváltozása sokak számára újabb lehetôség keresését jelenti és mi ebben is tudunk segíteni nyugdíj elôtakarékossági programunkkal,
mely nem korhoz kötött, idôsebb kor-

osztály számára is elônyös. Lakás és
szabadidô biztosításunk kiterjed egyebek között például utas-, kisállat-, besurranás-, napkollektor-, zuhanyfülke-,
sportfelszerelés biztosítására… Nálunk a lakásbiztosítás keretein belül kötött balesetbiztosítás az extrém sportokra is érvényes, holott ez utóbbira
általában nem kötnek biztosítást a társaságok. A magazin hölgy olvasóinak
különösen ajánlom a fiatal hölgyeknek
szóló speciális biztosításunkat, illetve a
baba-mama programot, amely már a
kicsikre is gondol. Cégvezetôk számára
nagyon kedvezô lehetôségeket kínálunk
vállalati vagyonbiztosítás területén, valamint manageri és vállalkozói keresztbiztosításra. A mi cégünk kiváló hitelcsere programot ajánl, és jó megoldásaink
vannak befektetési területeken is.
Varjasi Mária várja mindazok hívását,
akik szeretnének tájékozódni az egyéni
helyzetükhöz igazított újabb pénzügyi
és biztosítási lehetôségekrôl. Érdemes
Marcsit hívni akár egy kötvényelemzés
erejéig is. Ne feledjük, a bank csak
azt a pénzt adja vissza, amit már befizettünk, a biztosító viszont akár kisebb
havi díj mellett sok milliós összeggel áll
helyt baj esetén.

Varjasi Mária telefonja:
06/20-983-9457
e-mail: m.varjasi@vipmail.hu

Szabóné Schmuczer Edit közgazdász
Az elmúlt héten meghívást kaptam a mood magazin Business Woman Clubjának rendezvényére. Csupa-csupa tehetséges vállalkozó hölgy társaságában eltöltött délután adta
az ötletet, hogy a rendezvényt szervezô lapban bemutatkozzam: végzettségemet tekintve közgazdász (BKE 1973/78), okl. könyvvizsgáló (1996), adószakértô (1996), igazságügyi
könyvszakértô (1996-2005), egészségügyi menedzser (1995). vagyok.
Az élet sokszor állított kihívások
elé, amelyeket én szívesen fogadtam, és igyekeztem mindig mindenben megfelelni. Így voltam egy nagy
bútorgyár fôkönyvelôje egészen fiatalon, kórházi gazdasági igazgató,
s egyik nagy egyetemünk gazdasági fôigazgató helyettese.
Mindemellett saját vállalkozást vezetek. Az elmúlt 20 évben rendszeresen végeztem önálló szakértôi tevékenységet, különbözô közgazdasági
tárgyakat tanítottam, OKJ-s vizsgaelnöki névjegyzékben szereplôként mai
napig rendszeresen vizsgáztatok.
Az életem 2005-ben jelentôsen
megváltozott – Budapestre jöttem
dolgozni –, azóta itt élek és dolgozom. Az élet folytonos változás,
megújulás. A lényeg, hogy az ember mindig megtalálja a helyét és
tegye a dolgát. Az utóbbi években
társasházkezelést is végzek és társasházak könyvvizsgálatát vállalom.
Érdekes és sajnos meglehetôsen elhanyagolt terület. Sok nagy feladatot
végeztem életemben, igazságügyi
könyvszakértôként pénzügyi-gazdasági, büntetôügyekben (kórház,
MÁV, ill. egyéb vállalkozói szfé-

rában folyó perekkel, ill. ügyészségi megkeresésekben kirendelt
szakértôként), egyik nagy budapesti kórház önkormányzati biztosaként.
Az elmúlt több mint 20 évben végzett munkám önálló tevékenységek
végzésére irányult, aminek következtében az intézmények eredményessége jelentôsen javult.
Ezen kívül szakmai tárgyak oktatását, vizsgáztatását, vizsgasorok lektorálását végzem, a Pénzügyminisztérium névjegyzékében
szereplôként.
Nagyon jól éreztem magam a mood
magazin Business Woman Clubjában,
új ismeretségeket és barátságokat kötöttem. Meglepett, hogy milyen nagy
az érdeklôdés a nôi vállalkozók körében a kapcsolatépítésre, egymás
megerôsítésére, inspiráló gondolatok
cseréjére, egyszóval a feltöltôdésre. Az
ott töltött délután újabb energiát, hitet
adott, hogy fontos amit csinálok s másoknak is szükségük van rá.
Ezért szeretném felajánlani a lapon keresztül vállalkozónô társaimnak segítségemet az alábbi területeken:

– könyvvizsgálati munka,
– cégek rendbetétele,
– üzletviteli és adótanácsadás,
A jövôben is nyitott vagyok minden, a szakterületembe illô munkára.
Szabóné Schmuczer Edit
Okl. közgazda, okl. könyvvizsgáló
Budapest
1094 Márton u. 19. I/1.
Gazdasági Szolgáltató Kft.
kivi.gerbera@gmail.com
Tel.: 20/452-3400
és 30/692-0573
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