mood business woman club

Klub az Andante Borpatikában
A mood business woman club soron következô találkozóján, április 26-án, az Andante Borpatika vendégszeretetét élvezte. Nagyon sok programmal, – kicsit talán túl sok eseménnyel, információval készültünk a
napra. Kedves partnereink meg is jegyezték, hogy nagyon sok minden történt rövid idô alatt, így az információkat a késôbbi órákban már nehezen tudták befogadni.

Vendéglátónk Kemenczei Andrea
köszöntött minket

Tihor-Herczeg Kyra és a
Re-code

Varjasi Marcsi, a biztosításokról szólt

Többen klubtag hölgyek
nevetve konstatálták: csak
egy férfi mondhat ilyet, aki
nem tudja, hogy üzletaszszonyként, egyben anyaként feleségként mennyi mindent kell egyidejûleg koordinálnunk, észben tartanuk és
milyen sok információt kell
nap mind nap befogadnunk.
A klubdélután indításaként Kemenczei Andrea a
borpatika üzletvezetôje köszöntött minket és invitált a
nekünk készített finom falatok és borok megkóstolásá-
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ra. Az erdei- és szarvasgomba termékek forgalmazója a Gourmand Company finom
kóstolóval és vásárlási lehetôséggel jött hozzánk. Megkóstolhattuk Hajdú Péter jóvoltából a Dr. Steinberger száz százalékos gyümölcs és zöldségleveket. Péter az est folyamán rövid bemutatót tartott a Dr. Steinberger
méregtelenítô programjából, amit kiderült,
többen ismertünk már és szívesen kipróbáltunk újra.
Az est indításaként kedves klubtagjaink hívták fel figyelmünket a náluk igénybe vehetô kedvezményekre. Biró Edit a
Hannah Moda tulajdonosa egyedi akciót
hirdetett azoknak, akik megunt ruhadarabjaikat újra cserélnék. Virág Péterné az általunk már ismert és nagyon kedvelt vérnyomás kiegyenlítô készülékre adott nagy kedvezményt, Szilágyiné Ani pedig ingyenes jóga-napra hívta meg a klubtagokat.
A nagy érdeklôdésre tekintettel ismét napirendre került a Re-code. Tihor-Herczeg Kyra
a fantasztikus, többünk által már kipróbált,
alakformáló szérum kapcsán azokra a kérdésekre válaszolt, amik a fogyasztás során
idôközben felmerültek.
Nagy sikerrel mutatkozott be körünkben
a Dal-Nor Belsôépítészet. Nagy Roland
a szabadalmaztatott Novo Quadratum,
egyedi polcrendszerükrôl tájékoztatta a
résztvevôket.
Varjasi Marcsi a biztosítási újdonságokról számolt be, Pálvölgyi Zsuzsa az általuk forgalmazott csigacsoda, vipera és

Bíró Edit (Hannah Moda) szalonja új akcióját ismertette
szôlôkrémekbôl tartott bemutatót.
A moree világító bútordesign magyarországi képviseletében Érdi Ferenc (Rodint
Kft.)mutatkozott be. Káprázatos berendezési tárgyaikkal emelték az est fényét. Fény-

Nagy Roland és a különleges polcrendszer

Érdi Ferenc és a világító
bútrodesign

Dr. Kriston Renáta a
„Drakula” terápiáról is szólt

Virág Péterné, Zsenya a vérnyomás
kiegyenlítô készülékre hirdetett akciót
ben és színben pazar hatást nyújtó bútorok, egyedi hangulatot varázsoltak a helyszínen. Érdeklôdéssel hallgattuk Ferenc tájékoztatóját, többen örömmel állapítottuk meg,
hogy ezek a design elemek a vásárlás mellett
költségkímélôbb megoldásként bérelhetôk is

Lusztig Ildi megint ajándékutalvánnyal kedveskedett a
résztvevôknek

Batizi Zsuzsi, elôtérben
újabb „alkotásával”

egyedi alkalmakra. Örömmel üdvözöltük a Fehérhajó Revital Center
képviseletében megjelenô Dr. Kriston Renáta bôrgyógyász szakorvost,
aki a náluk igénybe vehetô fantasztikus szépészeti módszerekrôl adott
tájékoztatást.
Szeretettel fogadtuk Batizi Zsuzsi új klubtagunk bemutatóját, aki már
több ízben megörvendeztetett minket fantasztikusan szép virágkölteményeivel. Bemutatkozó kisfilmjét ajánljuk mindenkinek, ahol láthatjuk a virágdekorációk, fantasztikus gardrob kiegészítôk, enteriôr díszek és jeles események elengedhetetlen kellékei.
A klubtagok között ezúttal is értékes ajándékokat sorsoltunk ki. A Fehérhajó Revital Center 5-5 ezer forintos ajándékutalványokat, Lusztig Ildi pedig 10-10 ezer forintos pénzügyi szemléletelemzés utalványt ajánlott fel e célra.

Hajdú Péter az öt napos Dr.
Steinberger méregtelenítô
programját népszerûsítette

Pálvölgyi Zsuzsa kérdésekre
válaszol

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