mood business woman club

A business woman club
eseménydús éve volt 2011
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 mood magazin üzletasszony klubja számos rendezvénnyel, porgrammal tudhatja maga mögött az elmúlt évet.
A havonta megrendezett klub események mellett üzleti partnereink közremûködésével több remek programon vettünk
részt, party, bál, sportesemény, aukció, kiállítás és vásár, divatbemutató és még sorolhatnánk mi minden gazdagította palettánkat.
Április 28-án a Carmel étterem vendégei voltunk, ahol
megkóstoltuk a helyi specialitásokat, szó esett a tavaszi szépségápolásról. Május
6-án nagy sikerû bálon mutatkoztak be partnereink a
Lurdy házban, többek között
a gyenesdiási Bio Hotel, a Fuji japán étterem, a Forgó étterem mutatta be különleges
fogásait, desszertként pedig
a Gelati Ragonese jéghideg
finomságait tálaltuk. Az est
fénypontja a Buena Vista tánciskola bemutatója volt, akik pillanatok alatt forró hangulatot
varázsoltak a bálteremben.
Májusban a Budavári Mátyás étteremben tartottuk üz-
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leti találkozónkat a szépség és egészség jegyében. Május 21-én pedig megrendeztük az I. Mood magazin-Metinda
travel teniszgálát, amin lapunk partnerei nem csak játékosként vettek részt, hanem a versenyzõk értékes díjazásáról is
gondoskodtak.
Júniusban Wang mester éttermében nõi
társklubunk /KJCs/ közös üzleti program-

ját tartottuk. Fõ témák a szépségápolás mellett az utazás, a társkapcsolatok üzletasszonyoknak
voltak.
Szeptemberben a Yuno Lakberendezés Stúdió adott otthont
a partnertalálkozónak. A Miele
szolgáltatta a finom falatokat
és különlegességeket, a téma a
szépségápolás mellett az egészség volt. Finom borok társaságában telt az este.
A business woman club következõ havi eseménye a Vivendi
Lakberendezés Áruházban volt.
Még ugyanebben a hónapban

a BNV Nõk világa kiállításán vettünk
részt kiállítóként, ahol lehetõséget kaptak partnereink, hogy bemutatkozzanak
a nagyközönségnek is.
Novemberben a Charlotte cukrászda
adott otthont klubunknak, isteni finomságok kóstolásával telt az est, és nagyon
izgalmas divatbemutató részesei lehettünk a Fashion Gallery, illetve a Vincze
cipõ jóvoltából.
Az évet december 8-án a Szalóky
Anna Szalongalériában zártuk egy izgalmas kép és fotó aukcióval.

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