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mood business woman club  

Klub a May-Ro Lakberendezési 

Design Stúdióban

Igazi, hónap búcsúztató esemény volt a 
május 31-én megtartott business woman club 
összejövetelünk. Ezúttal a May-Ro Lakberen-
dezési Stúdió tulajdonosai Darabont Rozália 
és Szász Jenô, valamint üzleti partnereik, ba-
rátaik láttak vendégül minket. Nagy szeretet-
tel és igazi barátsággal fogadtak. 

Amint már megszokott a klub tagjait és ven-
dégeit a tulajdonosok köszöntötték, bemutat-
ták a helyet, a céget, lakberendezési kínála-
tukat és partnereiket. Az estet finom falatokat 
kínálva tették emlékezetesebbé. Fantasztikus 
falatok, finom italok vártak ránk.

Az esemény a business woman club új tag-
jainak bemutatójával folytatódott, valamint ko-

rábbi partnereink hirdettek meg újabb akció-
kat, eseményeket.

Nagy Roland a Dal-Nor lakberendezési stú-
dió tulajdonosa elhozta nekünk megint a sza-
badalmi oltalommal védett különleges polc-
rendszerüket. Liszkai Erika bemutatta a Harmó-
nia Életmûhelyt, ahol minden magánéleti pár-
kapcsolati és más problémával küszködôt szí-
vesen várnak, hogy komplex programjukkal se-
gítsék át a nehézségeket. Erika két ajándékutal-
ványt sorsolt ki a résztvevôk között és minden-
kinek felajánlott egy a business woman club 
tagjainak igénybe vehetô kedvezményt. Vala-
mint meghívott minket nyílt napjukra, ahol ismer-
kedhetünk a Harmónia Életmûhely csapatával. 

Illésné Lukács Mária a Segítség a minden-
napokban címmel tartott érdekes elôadást, 
és vár minden érdeklôdôt, aki szeretne csök-

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.

A vendéglátók társaságában: balra Szász Jenô, jobbra Darabont Rozália a May-Ro 
Lakberendezési Stúdió tulajdonosa, és középen Gácsi Lilla fôszerkesztô (mood magazin)
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kenteni háztartási kiadásain, illetve üzleti 
lehetôséget lát az általa képviselt programban.

Nagyon érdekes és figyelemfelkeltô elô-
adást tartott Dr. Répásy Györgyné, Judit, aki-
nek orvos férje és kolléganôje segített a prezen-
táció megtartásában. Judit olyan módszert kép-
visel és ajánl mindenkinek, amivel a szerveze-
tünk naponta hozzájut a szükséges tápanyag-
hoz úgy, hogy egészségesek, fittek, energiku-
sak legyünk, és visszaszerezzük, aztán meg-
tartsuk régi szép alakunkat. Kóstolót is hozott 
magával, így megízlelhettük a finom turmixo-
kat, teát aminek fogyasztása amellett, hogy 
egészséges, nagyon élvezetes. Judit szintén 
felajánlott ajándékutalványt a résztvevôknek.

Közben a háttérben elkészültek a Miele új 
pároló rendszerében is a finom falatok. 

S ahogy lenni szokott az est további része 
már a barátkozásé, üzleti kapcsolatok építgeté-
séé, a finom falatok és italok kóstolgatásáé volt. 

Köszönjük a házigazdáknak az emlékeze-
tes estét!

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

(Fotók: Fodor Györgyi Szeréna)

Illésné Lukács Mária elôadást tartott 
Segítség a mindennapokban címmel

Liszkai Erika Harmónia Életmûhely

Nagy Roland Dal-Nor

dr. Répásy Györgyné, Judit és az egészséges italai 


