mood business woman club

Novemberi klub Pingnél
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.

Vendéglátónk Ping úr köszöntött minket
November 15-én a Ping Kínai Étteremben
találkoztunk klubtagok, üzleti partnerek. Az
étterem tulajdonosa Ping úr nagy szeretettel
fogadott minket és igazán kitett magáért mint
vendéglátó, finom kínai falatokkal, teával vendégelt meg minket. Az étterem elegáns, jó hangulatú, ajánljuk mindenkinek, hogy ha teheti
látogasson el oda.

Az est programjai között ismét szerepelt a Culevit táplálék
kiegészítô, mert nagyon sokan
érdeklôdtek az új termék iránt.
Nagy figyelem kísérte Fehrmann
Metja a Biopartner Kft. tulajdonosának elôadását a biotermékekrôl.
Karácsony közeledtével Metja
sok-sok különleges teát, karácsonyi díszt, mikulást hozott magával, természetesen valamennyi
biotermék.
Új klubtagjaink is bemutatkoztak. Rideg Ági kozmetikus-asztrológus a külsô megszépítése mellett
a belsô motivációk és tulajdonságok kezelésével segít eligazodni
a mindennapokban.
Máthé Erika a Rocaille Antikvitás tulajdonosa meghívta a

Fehrman Metja csodálatos bio teáit hozta el nekünk
résztvevôket Falk Miksa utcai boltjába egy kis látogatásra, ahol nagyon sok különlegességgel és kvalitásos
képzômûvészeti alkotással, berendezési tárggyal találkozhatunk.
Dr. Bagi Éva Eszter egy új orvosi fogyasztóprogramot
ismertetett. Kedves meglepetése volt az estnek Farkas

Dr. Lex László elôadását nagy ﬁgyelem kísérte
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Máthé Erika bemutatta antikvitás szalonját
Nagy sikert aratott a RéthyFashion bemutatkozása. Réti Éváék elhasznált farmer vászon újra álmodásával foglalkoznak, egy kis gyöngy,
csipke, elegáns kiegészítô és rengeteg fantázia és máris kész a viselhetô, elegáns új ruhadarab.

Az este a bemutatkozásokat, elôadásokat
követôen a vacsorával folytatódott. A kötetlen program során sor került üzleti megbeszélésekre, baráti beszélgetésekre és ismét nagyon sok gyümölcsözô kapcsolat született ezen
az estén is.

Rideg Ági kozmetikus, asztrológus

Farkas Lajos Szilárd a Xocai
képviseletében jelent meg
Lajos Szilárd, aki Pécsrôl jött és az egészséges Xocai csokiból adott ajándékba mindenkinek egy kis kóstolót. Lajos egy egészségprogramot is képvisel, reméljük a közeljövôben sokan csatlakozunk majd mozgalmához.

Réti Éva az újrahasznosított farmer ruházat
megálmodója

Dr. Bagi Éva Eszter az orvosi fogyókúráról beszélt

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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