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mood business woman club  

Találkozó az Új-Budavárban

Az idei év elsõ rendezvényére február 26-án került sor, ezúttal a Business Woman 
Club tagjait az Új-Budavár étterem látta vendégül. Simonfi Ildikó az étterem vezetõje 
finom falatkákkal és nagy vendégszeretettel fogadott minket. Az esemény alkalmá-
val ezúttal is birtokba vettük az  étterem minden helyiségét, és mint lenni szokott a 
hivatalos programot követõen nehéz volt  elhagyni  a helyszínt, hiszen mindenkinek 
sok-sok megosztani valója akadt a többiekkel.

A programot Bruchmann Zuzsa a Makadémia Kft. ügyvezetõje indította. 
Kis elõadásában arról szólt, hogy miként lehet 33 év felett tökéletes a bõrünk a 
szennyezõanyag mentes Belico kozmetikumokkal. Zsuzsa minden klubtagot megaján-
dékozott egy náluk a kozmetikai szalonban beváltható utalvánnyal és nyereménysorso-
lásra is hozott a készítményekbõl 
ajándékot.

Közülünk már többen ismerik 
és fogyasztják a Szent Imre ter-
mészetes lúgos ásványvizet, me-
lyet forgalmazója Rigóné Sándor 
Lenke tett megint asztalunkra. 

A klub egyetlen férfi vendé-
ge ezen alakalomból a Ben-
czúr Hotel igazgatója Sárközy 
György volt, akit felkértünk, hogy 
mutassa be a kiváló étteremmel 
rendelkezõ rendezvényhelyszínt.

Az igazgató úr szemléletes elõadását egy a Benczúrba, két személy-
re szóló vacsora meghívással zárta, amit a klub résztvevõi között kisorsol-
tunk. Nagy örömünkre szolgált, hogy kedves meghívásuk a mood busi-
ness woman club következõ rendezvényére is szól, így a jövõ havi hely-
színi beszámolónk lapunk áprilisi számában a Benczúr Hotelbõl történik.
Ungai Anna a várbeli Hiltonban mûködõ kozmetikai szalonjába hívta meg a 

A mood magazin üzleti-, baráti kapcsolatai, olvasói közötti közvetlen találkozás lehetõségeként mûködik a Busi-

ness Woman Club. Elsõsorban vállalkozások 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 visszaigazolásá-

nak feltételével hívja partnereit a klubtalálkozókra.

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 témákat felvonultató ismeretbõvítés 

mellett hódolunk a szépségnek és egészségnek, vala mint divatnak és megismerkedünk új partnereink termékei-

vel, 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.

Kézdy Ilona (Benczúr Hotel) és Rigóné Sándor Lenke a 
Szent Imre lúgos ásványvíz forgalmazója

Bruchmann Zsuzsa a tökéletes tisztaságú 
szépítõszerekrõl, a Belico kozmetikumokról beszélt

Sárközy György bemutatta a Hotel Benczúrt
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si és szépítési technikát mutatott be. 
A CND világhírû amerikai mód-
szer magyarországi képviseletét 
látják el, és szintén meghívták a 
klub hölgy tagjait egy ingyenes ki-
próbálásra.

Varjasi Marcsi újabb biztosítási 
lehetõségekrõl szólt. Majd a prog-
ram hivatalos részének zárásaként 
Szalóky Anna tartott a rendezvény-
re hozott mûalkotásokból egy mi-
ni árverést és Fodor Györgyi Sze-
réna fotográfus mutatta be újabb 
alkotásait.

Szalóky Anna nagyon gálánsan 
egy kvalitásos képet ajánlott kisor-
solásra a résztvevõk között. 

S mint lenni szokott a bemutató-
kat a szabad program, ismereke-

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

résztvevõket egy exkluzív programra. A klub 
tagjai, egyszerre többen, csoportokban, 
barátnõi társaságokban élvezhetik Anna 
vendégszeretetét és nagyon nagy kedvez-
ménnyel próbálhatják ki különleges, tetõtõl 
talpig szóló szépítõ programját.

A Belvárosi Kreatív Stúdió képviseleté-
ben Császárné Ruby Marianna tulajdonos 
kifejezetten idõhiányban szenvedõ üzlet-
asszonyok számára ajánlott körömápolá-

dés, barátkozások, az üzleti kapcsolatok 
erõsítése követte.
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és, gyöngyfűzés, bizsujavítás.

Császárné Ruby Marianna a tökéletes köröm-
ápolásról beszélt

Szalóky Anna (balra) a kép felajánlója és a 
boldog nyertes

Fodor Györgyi Szeréna fotográfus bemutatta 
új alkotásait

Varjasi Mária a „mi biztosítósunk”

Ungai Anna átadta meghívóit


