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est az egészség, a beteg-
ség megelôzés és a szép-
ség jegyében telt.

Házigazdánk Dr. Törô Bá-
lint az orvosi centrum igaz-
gatója köszöntött minket, 
bemutatta a létesítményt, 
az igénybe vehetô orvosi 
ellátást. Végig vezette az 
érdeklôdôket a házon, ahol 
láthattuk, hogy 22 szakor-
vos minden igényt kielégítô 
körülmények között, soron kí-
vül fogadja a leendô páci-

mood business woman club  

A Coral Szakorvosi Centrum 

vendégei voltunk

Az október 18-án megtartott Busi-
ness Woman Club helyszíne ezúttal 
a Coral Szakorvosi Centrum volt. Az 

Kipróbálhattuk a Dr. Neo termékekeit

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.

Dr. Törô Bálint orvos igazgató mu-
tatta be az intézményt

enseket. A doktor úr minden jelen lévô klubtagnak 
nagy kedvezményre jogosító törzskártyát adott át. 
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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)

Míg az elôadások, konzultációk 
az épület emeletén folytak, a földszin-
ten Dr.Steinberger egészséges zöld-
ség- és gyümölcsleveket kóstolhattunk 
és ismerkedhettünk hatásaikkal. Szin-
tén a földszinten Vadasi László jóvol-
tából bárki kipróbálhatott egy Dr.Neo 
különleges arckezelést, megismerked-
hetett a Dr.Neo termékekkel, és aján-
dékba minden résztvevô kapott egy 
minta csomagot otthoni kipróbálásra.

Az emeleten eközben a Zang 
Company-tól Szentkereszti Péter 
ügyvezetô egy új egészségbiztosítá-
si lehetôséget mutatott be, illetve egy 
korszerû filozófián alapuló, az egész 
életünket átható biztosítási rendszerrel 
mint üzleti lehetôséggel is megismer-
tette a résztvevôket.

Nagy érdeklôdés kísérte a Culevit 
italpor piaci megjelenése kapcsán kö-
reinkben ellátogatott doktor urat és a 
gyártó forgalmazó cég képviselôit. 
Sok-sok kérdést címeztek hozzájuk 
klubtagjaink, nem hiába a népbeteg-
ségnek számító daganatos megbete-
gedések megjelenési kockázatának 
csökkentésérôl volt szó, illetve arról, ha 
már baj van, felépülésünkben hogyan 
segíthetnek  a Culevit készítmények.

Új klubtagok között mutatkozott be 
Selmeci Gizella, aki egy nemzetkö-
zi ügyfelekkel is rendelkezô könyvelô 
cég tulajdonosa. Szót kapott Györke 

Selmeci Gizella bemutatja cégétGyörke Beáta Szentkereszti Péter, Zang Company

Beáta is, aki egyrészt az „Eisberg-
saláta receptverseny” egyik mento-
ra nálunk, valamint a jövôben tagja-
inkat marketing tanácsaival is segíte-
ni fogja.

Slágertémaként kapott szót Rohály 
Szabolcs, aki net marketingben ad 
villámképzést és Mezô Ági mestertré-

ner aki az ActionCoach képviseleté-
ben próbál vezetési támogatást ad-
ni klubtagjainknak. 

Az est most is jól sikerült, bár kicsit 
sokan jöttünk össze ezen az estén is 
és néha szorongtunk a hely szûke mi-
att, de mindenki jó kedvûen és elége-
detten távozott a helyszínrôl.


