mood business woman club

Klub a Hotel Benczúrban
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.

Március utolsó vasárnapján a Hotel Benczúr igazgatójának, és a szálloda menedzsmentje meghívásának tettünk eleget. Nagyon kedves, stílusosan elegáns vendégfogadásban volt részünk. Fantasztikus
teríték, szemet és gyomrot kényeztetô fogások kerültek asztalra, amit szívbôl köszönünk a Hotel Benczúr
csapatának.
A klub tagjainak és vendégeinknek Sárközy György
igazgató úr rövid köszöntôjében mutatta be a szállodát és az éttermet.
Sárközy György igazgató, (Hotel
A busines woman club programjának hivatalos részét Tihor Attila
Benczúr) a kérdéseinkre válaszol
nyitotta meg, aki a Re-code-t mutatta be. Érvekkel alátámasztva szólt
a termék alakformáló, egészségvédô hatásáról. Nagyszerûsége
mellett az is biztosíték, hogy a Re-code magyarországi nagykövete Liptai Claudia lett, aki köztudomású, csak olyan ügy mellé adja
nevét és arcát, amelynek hatásosságáról maga is meggyôzôdött.
A Diron ékszer elkápráztatott minket, csodaszép darabjaival.
Diron István leányával érkezett, és egy több millió forintos kollekcióval. Egyik ámulatból a másikba estünk, amikor a kivetítôn látott
csodaszép és nagyon drága nyakéket, gyûrût, órát a valóságban
is megszemlélhettük.
Bánya Balázs a családi vállalkozásként indult cég történetét és a
mai Bányai Bútorokat mutatta be. Érdeklôdéssel hallgattuk a kivetítôn
megjelenô enteriôrök történetét, és a bútorgyártó cég hazai, nemzetközi elismertségérôl szóló tájékoztatót.
Tihor Attila a professzionális
Végre egy igazi nôies témával folytatódott az este. A Naturelle
alakformálásról szólt
Kft-tôl Pálvölgyi Zsuzsa hozott magával krémeket és testápolókat,
mégpedig a legjobb minôségbôl. A csak Csigacsoda-ként ismert krémeket kipróbálhattuk, de
megismerkedtünk a cég által forgalmazott másik termékekkel a Vipera krémmel és a Szôlô krémekkel, valamint a belülrôl szépítô kapszulákkal.
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Diron István és az egyik szépséges, egyedi ékszer amit „élõben”
is megcsodálhattunk

Bányai Balázs bemutatta a cégét

Pálvölgyi Zsuzsa csoda
krémeit is megismerhettük

Lusztig Ildi a pénzügyi
szemléletelemzésrõl...

Ungai Anna vendégségbe hívott minket

Varjasi Marcsi, új lehetõségek a
biztosításokban

Lusztig Ildi cégtársaival egy merôben
újszerû pénzügyi szolgáltatásba vezetett
be minket. Ildiék nem kevesebbre vállalkoznak, mint arra, hogy megismertetnek minket
a pénzhez való saját viszonyunkkal. Módszerükkel segítenek abban, hogy megtanuljunk bánni a pénzzel.
Báldy Évi az Aranysziget Kft-tôl ékszerjavítást, készítést, és vásárlási lehetôséget
kínált.

Báldy Évi és szépséges gyöngyei, ásványsorai

Varjasi Marcsi a nála is köthe tô biztosítási lehetôségek
bôvülésérôl szólt, Ungai Anna
pedig ismét meghívta a társaságot egy szépítô délutánra szalonjába.
A résztvevôknek ezúttal is
volt részük ajándékba bôven.
Pálvölgyi Zsuzsa (Naturella) mintatermékeket ajándékozott kipróbálásra mindenkinek, Lusztig Ildi a pénzügyi szemléletelemzés
programra adott meghívást kedvezményes kuponnal és egy nyeremény kirsorsolásával, Császár-

Batizi Zsuzsi és csodaszép virágkreációja

né Ruby Marianna a közelgô beauty kiállításra szóló kedvezményes belépô jegyeket ajándékozott mindenkinek.
Ezúttal nagy sikert aratott vásárlási
lehetôséget is biztosítottunk, amit a továbbiakban rendszeressé teszünk.

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