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A business woman club az elmúlt 

évet a Soter meghívására az ezote-

rikus klub és teaházban zárta. Ven-

déglátónk nagy szeretettel és sok-

sok finom falattal várt minket. A ház 

tulajdonosa, Szabó Zsuzsa köszön-

tötte az érkezôket, majd élénk társal-

gás közben megkóstoltuk a finom-

ságokat, kortyoltuk a különleges te-

ákat, frissítôket.

A bemutatkozó elôadások ezút-

tal is nagy sikert arattak. Rideg Ági 

asztrológus-kozmetikus tájékoztató-

ja a lélek, a belsô és a megjelenés, 

a külsô egységének megteremtését 

hangsúlyozta. Rövid tanácsadással 

mood business woman club  

Évzáró a Soter ezoterikus 

teaházban

Judit elmaradhatatlan shake-jei

A mood magazin üzleti-, baráti kapcsolatai, olvasói közötti közvetlen találkozás lehetõségeként mûködik a Business Woman Club. 

Elsõsorban vállalkozások vezetõi, vezetõ alkalmazottai, cégvezetõk (nõk és férfi ak) találkozási pontja. A klubtalálkozók a szoká-

sos 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 visszaigazo-

lásának feltételével hívja partnereit a klubtalálkozókra. 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 min-

ket és közelebbrõl is megismerkedhetünk vendéglátónkkal. A klub programja változatos, hiszen az üzleti témákat felvonultató 

ismeretbõvítés mellett hódolunk a szépségnek és egészségnek, vala mint divatnak és megismerkedünk új partnereink termékei-

vel, szolgáltatásaival.  Egy-egy találkozó a házigazda köszön tése után aktuális, mind annyi un kat élénken foglalkoztató témákat 

érintõ tájékoztatóval, majd cégbemutatókkal és személyes eszmecserékkel folytatódik. A klubtalálkozókon résztvevõk között min-

den egyes alkalommal partnereink értékes ajándékait sorsoljuk ki.

Rideg Ági asztrológus-kozmetikus

kedveskedett elôadását követôen egy a nyilvánosságot is vál-

laló klubtagunknak, illetve az elôadásokat követôen minden 

érdeklôdôt szeretettel fogadott egy-egy rövid útmutató aszt-

rológiai tanácsadásra. Természetesen kozmetikusként is szíve-

sen adott külsônkre, megjelenésünkre vonatkozó tanácsokat.

Hogyan tölthetjük szabadságunkat két csillagos áron öt 

csillagos hotelben? – Erre a választ Dr. Kiss Edit adta meg 

ismertetô elôadásában. Edit a Swiss Halley svájci utaztató 

céget képviseli web-irodájával. Ezen túl segítségével minden 

klubtagunk a ténylegesnél jóval kedvezôbb áron utazhat pi-

henhet a világ bármely pontján.



15mood magazin

Az elônyös megjelenéshez ma már hoz-

zá tartoznak a szem szépségét hangsúlyozó 

mûszempilla-remekek. Jenôfi Réka az Xtreme 

Lashes márkát mutatta be a jelenlévôknek és el-

mondta, hogy üzletasszonyok számára is van 

visszafogott, elegáns mûszempilla mely igézôvé 

teszi a tekintetet. Az est folyamán sorsolásokra 

is sor került, egy wellness-hétvége talált gazdá-

ra magazinunk jóvoltából, Jenôfi Réka kozme-

tikai ajándékcsomagot hozott mindenkinek, Ri-

deg Ági egy asztrológiai tanácsadást ajánlott fel.

Az évzáró program ahogy lenni szokott ezt 

Dr. Kiss Edit a Swiss Halley-rôl beszélt

Idén a kongresszusi központban, immár hu-

szadik alkalommal megrendezett esküvô kiállí-

táson jelentünk meg elôször, bemutatkozva a 

nagyközönségnek. A kiállítás szervezôi ele-

gáns lehetôségeket biztosítottak számunkra. 

Enteriôrünket a Rocaille Antikvitás biztosította. Kü-

lön köszönet illeti ezért a tulajdonosokat, Máthé 

Erikát és családját, akik mindent megtettek azért, 

hogy csodálatos, figyelemfelkeltô, a közönsé-

get vonzó környezetben mutatkozhassunk be. 

Klubtagjaink nagy sikert arattak most is.

A Réthy Fashion külön erre az alkalomra ké-

szített az újrahasznosított farmer-kollekció alap-

gondolatával elegáns esküvôi modelleket, me-

lyeket kiállítottunk illetve modelljeik viseltek a két 

nap alatt.

A Creambeauty kis kozmetikai szalont vará-

zsolt a helyszínre, a vállalkozó kedvûek kipró-

bálhatták újdonságaikat. Közben mûszempilla-

építés zajlott. Egyik asztalnál partnerünk esküvôi 

kártyákat, meghívókat ajánlott, a modelleken 

és a vitrinekben megcsodálhatták látogatóink 

Geréné Kovács Anna gyönyörû ékszereit, Báldy 

A következõ programról ahogy eddig 
is, külön névre szóló meghívással értesítjük 
partnereinket és ígérjük, beszámolunk az 

eseményrõl.
(Fotók: Fodor Györgyi Szeréna)

Évi és az Universe Gold nemesfém kollekcióját. 

Kóstolót hozott Dr. Répássyné Judit, valamint az 

egészséges csokoládé, a xocai képviselôje. Stan-

dunkon mutatkozott be elôször a Decormagic Kft. 

eredeti ötletével az évekig eredeti szépségében 

és frissességében megmaradó virágdekoráció-

val. Megjelent az Our Network csapata is, akik 

új kedvezményrendszeren alapuló szolgáltatását 

mutatta be. A klubhoz csatlakozó Swarovsky egy 

csodálatos terítékkel volt jelen. A kiállítást sikere-

sen zártuk és elhatároztuk, hogy a jövôben leg-

alább negyedévente megjelenünk a nagyközön-

ség elôtt, klubunkhoz csatlakozott vállalkozóink-

nak bemutatkozási lehetôséget biztosítva.

Kiállításon a kongresszusi központban 

a mood business woman club

követôen baráti beszélgetésekkel, névjegykártya 

cserékkel, üzleti megbeszélésekkel folytatódott.


