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Klubest a mûvészet és a kultúra 
jegyében

Április végén a business 
woman club a Horánszky ut-
cai Ateliers Pro Arts mûvészeti 
központban tartotta klubestjét.

A hely, ahol impozáns ki-
állító terem, több mûvésznek 
helyet adó mûhely, étterem, 
borbár, szivarbár található a 
kultúra, mûvészet és üzlet ta-
lálkozási pontja.

Ezen az estén a szellemi 
táplálék mellett finom fala-
tok kíséretében fantasztikus 
borok kóstolására nyílt ismét 
lehetõség természetesen a 
DiBonis Borászat remekeit íz-
lelgettük tovább.

A vendéglátó nevében a 
ház menedzsere Juhász Vin-
ce köszöntött minket. Elmond-
ta, hogy a ház nyitva áll min-
den látogató elõtt akár egy 
fantasztikus bulis estére vá-
gyik, akár egy csendes tár-

latlátogatásra. Társaságokat, 
családokat, párokat éppúgy 
szívesen fogadnak mint cso-
portokat.

Az új klubtagok bemutatko-
zása elõtt Zarándy Bernadett 
az Art of Home lakberende-
zés galéria tulajdonosa tartott 

szemléltetõ kiselõadást. Megcsodálhattuk Betti fan-
tasztikus lakberendezési tárgyait, patinás és már-
kás enteriõrjeit.

A Vanilla Day Spa tulajdonosa Sulyok-Tábori 
Erika miközben bemutatta lelki-szellemi felfrissülést 
adó szalonját szakmai titkokba is beavatott kis 
ismeretterjesztõ elõadásában.

A busiess woman club új tagjai között bemutat-
kozott a ClearWater cégvezetõje Soltészné Szalai 
Ágnes. Sokak kérésére végre csatlakozott hozzánk 
egy a tisztaságért felelõs cég a Clean Comfort sze-
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mélyében, akit Hamza István keres-
kedelmi igazgató képviselt. 

Nagy szeretettel fogadtuk Gö röm-
bei Luca üvegmûvészt, aki meg hív-
ta a társaságot mûhelyébe és le he-
tõséget ad arra, hogy megtekintsük 
miként készülnek csodás ékszerei, 
lakberendezési tárgyai. A kötött 
programot tárlatvezetés követte, meg-

ismerkedtünk a házzal, a házban 
dolgozó, illetve kiállító mûvészekkel.

A vendéglátó szeretõ fogadtatá-
sának köszönhetõen ismét fantasz-
tikus és emlékezetese üzleti találko-
zót zártunk.

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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