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Klub a Charlotte-ban

A business woman club 
szokásos havi összejöve-
telére november 24-én a 
Charlotte Cukrászdában 
került sor. Vendégeink a 
sok finomság megkóstolá-
sa után adóztak az egész-
ségnek is, megkóstolhatták 
az Oximix különleges oxi-
génes ásványvizet, meg-
ismerkedtek a Viprom Kft. 
által forgalmazott vérnyo-
más kiegyenlítõ készülék-
kel, valamint bemutatko-
zott a Pozitron-Diagnosztika 
Központ. 

Az est fénypontja azon-
ban az a nagy sikerû di-
vatbemutató volt, mellyel 
a Fashion Gallery és a 
Vincze cipõ örvendeztette 
meg a vendégeket. A be-
mutatkozások között nagy 
érdeklõdés kísérte az Arany 

A mood magazin üzleti-, baráti kapcsolatai, olvasói közötti közvetlen talál-

kozás lehetõségeként mûködik a Business Woman Club. Elsõsorban vállal-

kozások vezetõi, vezetõ alkalmazottai, cégvezetõk (nõk és férfi ak) találkozá-

si 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 klubta-

lálkozókra.

A helyszín változó. Néhol egy kel lemes, hangulatos, ám unikális gasz t ro-

helyszínt választunk, máskor partnereink meghívásának teszünk eleget, ahol 

remélhetõleg örömmel látnak vendégül minket és közelebbrõl is megismer-

kedhetünk vendéglátónkkal. A klub programja változatos, hiszen az üzleti té-

mákat felvonultató ismeretbõvítés mellett hódolunk a szépségnek és egész-

ségnek, 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.

Lázár Kati fogadott minket
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Alkony Idõsotthonok képviseletében megje-
lent Szász Krisztina elõadását.

A Charlotte cukrászdában Lázár Kati és 
fantasztikus csapata pezsgõvel, édes és sós 
finomságokkal valamint a világhírû Charlotte 
tortával fogadott minket. Csodás vendégsze-
retetével, magával ragadó bájával köszön-
tötte a vendégeket. Ezt követõen partnere-
ink bemutatkozásai következtek és Vincze 
Natasa a Fashion Gallery tulajdonosa, va-
lamint Vincze Erzsébet a Vincze cipõ tu-
lajdonosa közös divatbemutató keretében 
adott ízelítõt az általuk forgalmazott na-
gyon elegáns, kifejezetten üzletasszonyok-
nak ajánlott darabokból.

Mint lenni szokott, a kötött program zá-
rásaként sok-sok nyeremény talált ismét gaz-
dára, majd következett a kötetlen, ez eset-
ben is késõ estig tartó eszmecsere, ismerke-
dés, üzleti és baráti kapcsolatok építgetése. 

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

Aukció a Szalóky Anna Szalongalériában

A mood magazin és klubja a business woman club Szalóky Anná-

val közös program keretében december 8-án aukciót szervezett a 

Szalóky Anna Szalongalériában. 

A program keretén belül a vendégek megkóstolhatták a már töb-

bek számára lapunkon keresztül és rendezvényeinken is megismert 

Epermester Pincészet finom eperborait, ízelítõt és bemutatót kap-

tak a Szent Imre természetesen lúgos ásványvízbõl és élvezhették 

Szalóky Anna 

hangulatos tár-

latvezetését. 

Anna elvará-

zsolta a vendégeket. Otthonában a gyönyörû, kvalitásos alko-

tások között tölthettünk egy kellemes estét. Nem csak az auk-

cióra bocsátott képek között választhattak a vendégek. Anna 

elõzetes bejelentkezés után fogadja az érdeklõdõket, beleje-

lentkezni a 06/70 547-8325-ös telefonszámon lehet. 

Fotó: Tamás Éva

Az aukció pillanata

Szalóky Anna tárlatvezetése


