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Klub a Kláris Ökohajón
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 Stark Judit és Szabó Gábor Alice Csoport
A Business Woman Club eseménydús hónapokat zárt. Több rendezvényünk volt a nyár elsõ két hónapjában,
több üzleti- és partnertalálkozóra kaptunk meghívást. Rengeteg új kapcsolat
született ezekbõl.
A tavaszt május végén kedves klubtagunk az Alice Csoport meghívásá18
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ra a Kláris Ökohajón búcsúztattuk. Az
esten érdekes elõadásokat hallgattunk
meg Bús Timitõl párkapcsolati kérdésekben, Dr. Petuhov Erzsébet a boldogság portfoliót ismertette velünk. Bemutatkozott új klubtagként Pál Tímea
a Brillionaire ékszermárka tulajdonosa
és a Réthy Fashion új kollekciója fel-

Gasztronómiai
kalandozás a Sakura
Sushi-ban

vonultatásával divatbemutatóval tette
színesebbé az estet.
Természetesen finom falatokból is
italokból sem volt hiány. Ahogy lenni szokott az est hivatalos, kötött részét üzleti-baráti eszmecserék követték késõ estébe nyúlóan.

Június 6-án a nemrégiben megnyílt
Sakura Sushi japán étterem látott vendégül minket. Az esten klubtagjaink
közül csak kevesen, fõként a gasztronómia iránt érdeklõdõk vettek részt.
Vendéglátónk az étterem tulajdonosai rövid köszöntõk és bemutatkozás
után, néhány hamísítatlan a távol keleti
konyhát felidézõ fogás kíséretében mutatták be a japán konyha jellegzetes
fogásai közül a legnépszerûbbeket.
Az esten természetesen üzleti partnereink is szót kaptak, és megtarthatták rövid ismertetõjüket. Bánkuti József a Csapatszellem képviseletében
népszerû tréningjeire hívta a társaságot, Mezõ Ági az ActionCoach újdonságairól beszélt, Balló Lászó a Reklámmegoldás Kft. tulajdonosa egy újszerû
üzleti lehetõségrõl szólt és a betörés,
elemi kár idején igénybe vehetõ újdonságukról, a pánikszobáról. Új klub-

tagjaink között szólt Pintérné Anikó, a
Clean Comfort Service ügyvezetõje,
akik a szép és tiszta irodáról, otthonról gondoskodnak. Herendi Ferenc hazánkban egyedüli szemlélettel mûködõ
holisztikus autójavítóját a Mandala
Mûhelyt mutatta be. Báldy Évi és férje az Aranysziget-re, Budapesten két
ponton mûködõ ékszerszalonjukba hívta meg a társaságot. Csonka Kata frissen belépett klubtagunk szép táskákkal
és gyöngyökkel mutatkozott be.
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