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A Villa Esca vendégei voltunk
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 viszszaigazolásának 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.

A vendéglátónk Perkedi Péter
Március végén a Business Woman
Club a Villa Escában (Budapest, II.
kerület Hûvösvölgyi út 48/a) töltött
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egy feledhetetlen estét. A villa a modern és klasszikus társasági események elemeit ötvözve mûvészeti, kulturális és közéleti szalonként mûködik.

Környezete és belsõ terei egyedülálló hangulatot kölcsönöztek az estnek.
Vendéglátóként Perkedi Péter fogadott minket. A séf és csapata finom

Dr. Petuhov Erzsébet
falatokkal kápráztatta el a társaságot, melyekhez méltó kísérõnek számítottak a DiBonis Borászat páratlan
borai, pálinkái.
Új klubtagok szintén bemutatkoztak. Dr. Petuhov Erzsébet orvos, Hrszakember, ahogy õ fogalmaz magáról szólva: Emberológus.
Dr. Gundrum Beáta tavaszi megújulásra adott egészségügyi tanácsokat a jelenlévõknek és megismerkedett a társasággal a Vanilla Day Spa
tulajdonosa Sulyok-Tábori Erika is.
Nagyon hangulatos estét töltöttünk együtt. S mint lenni szokott a jó
falatok, finom italok mellett nem feledkeztünk meg a mindennapi üzleti
kapcsolatépítésrõl sem.
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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