mood business woman club

Augusztusi klub a La Meridiánában
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.

Tokárczyk István vendéglátónk köszöntött
minket

Az augusztusi klubtalálkozónkat a nyári hôségben, a La Meridiána mediterrán lakberendezési stúdióban tartottuk. A tulajdonos
Tokárczyk István régi üzleti partnerünk és barátunk nagy szeretettel fogadott minket. A lakberendezési bolt nagyon hangulatos környezetet
adott rendezvényünknek különleges szép darabjaival és ami feledhetetlen István fantasztikus gyümölcstortákat, és más finom falatokat varázsolt
elénk kedves felesége jóvoltából. István köszöntésével kezdtünk, aki bemutatta a résztvevôknek
a helyet. Majd a program a júliusi menetrendet
követve folytatódott, mert többen jelezték, hogy
a Vörös Oroszlánban egy hónappal korábban
megtartott rendezvényre szívesen jöttek volna,
csak nyaralásuk, külföldi útjuk miatt nem tehették.
Nagy sikert aratott ismét a LaTienda lakberendezési stúdió bemutatója, Arany-Tóth Zoltán
rengeteg gyönyörûséges tárggyal örvendeztetett meg minket. Sokkal fajsúlyosabb és komolyabb témát taglalt Mezô Ágnes üzletfejleszté-

Arany-Tóth Zoltán a LaTienda tulajdonosa ismét magával ragadó elôadást tartot
si mestertréner, aki az ActionCoach rendszerét
mutatta be. Ági ezentúl rendszeresen tart konzultációt klubnapjainkon és rovatával is rendszeresen találkozhatnak a mood magazin business
woman rovatában.

16

mood magazin

Illésné Lukács Mária: segítség a
mindennapokban

Mezô Ági és az ActionCoach

Molnár Mariann a sugárzásvédelem fontosságáról beszélt
Nagy érdeklôdés kísérte Molnár Mariann
elôadását a sugárzásvédelemrôl, az egészséges
élettér kialakításáról, az emberi minôségünkrôl
tartott nagyon érdekfeszítô elôadást. Mariannt is
megkértük, további programjainkon is tartson tájékoztatót és konzultációt az érdeklôdôknek. Elmaradhatatlan volt az estrôl Dr. Répásy Györgyné,
Judit egészséges italaival és egészségnevelô, fogyasztó programjával. Illésné Lukács Mária most
is a segítség a mindennapokban programját ismertette. Varjasi Mária business woman club tagunk biztosítási újdonságokról számolt be. Az est
nagyon jó hangulatban folytatódott. Sok nyeremény talált gazdára. Arany-Tóth Zoltán csodaszép mexikói lakberendezési tárgyait örökbe fogadhattuk, Molnár Mariann sugárzásvédelem-felmérést sorsolt ki a részt vevôk között, Dr. Répásyné
Judit pedig sok-sok test- és egészségfelmérést ajándékozott. Varjasi Marcsinál ezúttal kedvezményes
biztosítás köthetett a szerencsés nyertes. Az est
baráti beszélgetésekkel folytatódott. Tokárczyk
Istvánnak, vendéglátónknak köszönhetôen nagyon jól éreztük magunkat a La Meridiánában is.

Varjasi Marcsi újdonságok a biztosításokban

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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