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mood business woman club  

A Gádor Magyar Borok Háza 

vendégei voltunk

Szeptemberi klubunkat egy han-
gulatos borházban, a belvárosban 
tartottuk. A csodálatosan átalakított 

Ági üzletfejlesztési mestertréner

pinceszakasz igazi 
romantikus hangulat-
tal várt minket. Házi-
gazdáink, Posztós Ist-
ván és Posztós Krisz-
tina rengeteg finom 
falattal, csodálato-
san megterített aszta-
lokkal és az egymást 
követô elmaradhatat-
lan borkóstolásokkal 
tette emlékezeteseb-
bé az estét.

A program nagyon 
gazdag volt. Nagy 
sikert aratott Pirner Al-
ma Nôiesség, har-
mónia siker prog ram-
ismertetôje és elô a-
dása.

A mood business 
woman club tagjai-
nak a klubba való 
be lépése alkalmából 
nagy kedvezménye-
ket ajánlott program-
jaiból. 

Geréné Kovács An-
na csodaszép gyöngy-

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 progra-

mok, ahol kifújhatjuk magunkat egy kicsit, sõt még barátkozhatunk is. A magazin havonta egy alkalommal, a meghí-

vottak elõzetes értesítésével, a részvételi szándék visszaigazolásának feltételével hívja partnereit a klubtalálkozók-

ra. 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 megismerked-

hetünk vendéglátónkkal. A klub programja változatos, hiszen az üzleti témákat felvonultató ismeretbõvítés mellett 

hódolunk a szépségnek és egészségnek, vala mint divatnak és megismerkedünk új partnereink termékeivel, szol-

gáltatásaival.  Egy-egy találkozó a házigazda köszön tése után aktuális, mind annyi un kat élénken foglalkoztató té-

mákat érintõ tájékoztatóval, majd cégbemutatókkal és személyes eszmecserékkel folytatódik. A klubtalálkozókon 

résztvevõk között minden egyes alkalommal partnereink értékes ajándékait sorsoljuk ki.

Posztós Krisztina vendéglátónk köszöntött 
minket

ékszereit hozta el bemutatni, vásárlási le he tô séget is 
kínált a hely színen és minden klubtagunkat és ven-
dégünket 2-2 ezer forint értékû ajándékutalvánnyal 
örvendeztette meg. 

Dr. Répásyné Judit az egészséges diétáról beszélt
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A következõ programról ahogy eddig is, külön névre szóló meghívással értesítjük 
partnereinket és ígérjük, beszámolunk az eseményrõl.

(Fotók: Fodor Györgyi Szeréna)

Rohály Szabolcs a kkv szektort 
érintô informatikai megújulásról be-
szélt és konzultációs lehetôséget kí-
nált a jelenlévôknek, ahogy Mezô 
Ágnes üzletfejlesztési mestertréner is. 

Nagyon szép fotókkal illusztrált 
elôadásában a Bio Tó képviseleté-
ben Maros Krisztián a kertépítésrôl 
tartott tájékoztatót.

A programon a mood magazin fel-
ajánlásában egy hosszú hét végére 
szóló meghívást sorsoltunk ki egy ha-
zai hotelbe.

Az est további részében az ismer-
kedésé, barátkozásé, kapcsolatépíté-
sé volt a fô szerep.

Rohály Szabolcs informatikai megoldásokról beszélt

Pirner Alma a nôiesség mûvészetérôl 
tartott elôadást

Anna a csodaszép ékszereit mutatta be

Maros Krisztián bemuttta gyönyörû kert-alkotásait


