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Klub a Vörös Oroszlánban
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.

Libor Margit köszöntött minket

Július 10-én a Jókai téri Vörös Oroszlán teaházban találkoztunk. A hôség, a nyaralások miatti távollétek ellenére többen eljöttek klubtagok
és vendégek a rendezvényre és a korábbiakban
megszokott jó hangulatban töltöttük egymás társaságában az estét.
Libor Margit a teaház tulajdonosa volt a házigazdánk. Szeretettel, többféle finom teával és
az italokhoz illô süteményekkel fogadott minket.
Az est a kis elôadásokkal folytatódott. Mezô
Ági az ActionCoach a vállalkozásokért rendszert
ismertette és felhívta figyelmünket mindarra, amiben cége nagyon hatékonyan segítheti a középés kisvállalkozásokat.
Molnár Mariann a SpaceHarmony társtulajdonosa a sugárzás mentes egészséges élettér
fontosságáról beszélt. Elôadásában érdekes,
meghökkentô adatokat, információkat említett.
Nem is gondolnánk milyen sugárszennyezett élet-

Arany-Tóth Zoltán LaTienda, mexikói lakberendezési tárgyak
térben élünk, amely egészségünket, aktivitásunkat, emberi létünket veszélyezteti.
Bemutatkozott korábbi üzleti partnerünk Varga Éva a Fanny Moda tulajdonosa. Illésné Lukács Mária segítség a mindennapokban cím-

16

mood magazin

Mezô Ági az ActionCoach-ról tartott ismertetôt

Molnár Mariann az egészséges élettérrôl
beszélt

Varga Éva a Fanny Moda tulajdonosa
mel komoly költségtakarékosságra és üzleti
lehetôségre hívta fel figyelmünket. Dr. Répásy
Györgyné, Judit hozta megint az egészséges
reggeli programot kóstolóval és sok-sok nyereménnyel.
Nagy sikert aratott Arany-Tóth Zoltán a
LaTiendától, aki nagyon érdekes elôadást tartott a mexikói kultúrától és lakberendezésrôl.
Csodálatos tárgyakat, kerámiákat, lakberendezési darabokat, textíliákat hozott magával
mindannyiunk ámulatára. Többen a klub tagjai közül érdeklôdtek a vásárlási lehetôségekrôl.

A következõ programról ahogy eddig is, külön névre szóló meghívással értesítjük
partnereinket és ígérjük, beszámolunk az eseményrõl.
(Fotók: Fodor Györgyi Szeréna)
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