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Az éves klub eseményeket 
– a Kongresszusi Központban 
megtartott esküvõ kiállításon va-
ló részvétel,  majd Janicsek Mag-
di 101 Szépületében tett láto-
gatást követõen – a budai Oxi-
gén Wellnes területén található 
Vinopolis Étteremben és Borbár-
ban folytattuk. 

Vendéglátóink kiváló mi nõ sé-
gû borokkal megtartott kóstolóval 
kedveskedtek nekünk, valamit az 
italok mellé finom falatokat szol-
gáltak fel a klubtagoknak.

Mint lenni szokott mostanság, 
kicsit zavarba hoztuk megint ven-
déglátónkat, hiszen az elõzetes 
bejelentkezésnél végül sokkal na-
gyobb volt az érdeklõdés.

A vendéglátónk köszöntése 
után új klubtagjaink mutatkoztak 

Klub a Vinopolisban

be, majd kis elõadások keretében ismertették szolgálta-
tásaikat, termékeiket melyekkel a továbbiakban gazda-
gítják a Business Woman Clubtagság körét.

Nagy örömünkre csatlakozott hozzánk a Vita-Pharm 
Magánklinika, amely több egészségügyi programmal 
kapcsolódott társaságunkhoz. Késõbb, május 8-án  
nyílt esten fogadták a klubtagságot több szakorvos 
közremûködésével.

Bemutatkozott az esten a Yes Autókölcsönzõ tulajdo-
nosa Krista Gábor is, aki autós kérdésekben segíti az el-
igazodást a jövõben.

Új tagként csatlakozott hozzánk a Kashmir Gold. A cé-
get és a márkát az esten a tulajdonsok, Ancsákné Piros-
ka és Ancsák Andi képviselték. Piroska a bemutató során 

Vígh Alexandara és Dr. Gundrum Beáta

Krista Gábor Yes autókölcsönzõ 

tulajdonosa

Nagy Soltész Edit
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minden jelenlévõnek kis Kashmir Gold aján-
dék szívecskét adott, természetesen egy-egy 
nagy értékû vásárlási utalvány kíséretében.

Nagy-Soltész Edit csodálatos, tartós virág-
kompozícióival kápráztatta el a társaságot. 

Az esten a vendéglátónk egy finom pa-
lack bort sorsolt ki a résztvevõk között.

A Business 
Woman Club a Legjobb 
Otthon Lakberendezési 
Kiállításon

A 2013. március 22-24.kö-

zött megrendezett legújabb 

lakberendezési trendeket, 

a legdivatosabb bútorokat, 

textileket, burkolatokat, vilá-

gítástechnikát, konyhatech-

nikát felvonultató rendez-

vényen mutatkoztunk be a 

SYMA Rendezvényközpont-

ban. A standunkon nagy si-

kerrel jelent meg tagjaink 

közül a Vita-Pharm Magán-

klinika. Dr. Gundrum Beá-

ta és a klinika menedzsere 

Vígh Alexandra, valamint 

a klinika munkatársai válto-

zatos egészségügyi progra-

mokkal fogadták a látoga-

tókat. Sokan jelentkeztek a 

vásárlátogatók és kiállítók 

közül állapotfelmérésre, ta-

nácsadásra. Köszönjük a 

magánklinika részvételét. 

Köszönjük a ClearWater 

közremûködését is. Nekik 

köszönhetõen mindenki, aki 

standunk felé járt kaphatott 

egy pohár friss vizet és köz-

ben ismerkedhetett a klub-

bal. A kiállítók mellett töb-

ben kilátogattak a business 

woman club tagjai közül a 

standunkra és sikeresen épít-

gettek új kapcsolatokat.

Ancsákné, Piroska

Janicsek Magdi


