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A Párisi Galéria vendégei voltunk

Horváth Erzsébet és Surányi Ferenc

Dr. Schneider Sarolta és Bárdy Péter
tos lakberendezési tárgyait mutatták be, beszállítóik stílusát ismertetve és a bemutatott tárgyak közül egy csodálatosan szép kancsót felajánlottak kisorsolásra az
eseményen megjelent klubtagok között.
Nagy érdeklõdés kísérte Szabó Eszter és Szabó Norbert elõadását, akik a Sigfrid és Fiai természetes szépségápolási termékeit, valamint gyógykrémeket mutattak be.
A különlegesség erejével hatott Herendi Ferenc ezoterikus autójavító mûhelyének, a Mandala Mûhelynek
a bemutatkozása.
A BUILT-team részérõl Bárdy Péter cégvezetõ az építészeti vonalat ajánlotta a résztvevõk figyelmébe, míg

Szabó Eszter és Norbert, a Sigfrid termékekkel
A júliusi rendezvények sorát
11-én a Párisi Galériában kezd-

programot mint mindig most is
nagy érdeklõdés kísérte.

tük. Impozáns környezetben a Bu-

Bemutatkoztak új klubtagjaink

dapest, Andrássy út 39-ben fo-

röviden, de többen kiselõadások

gadott minket a vendéglátónk.

keretében tájékoztatták a közön-

Mûalkotások, antik enteriõr, pá-

séget arról, hogy miben állnak a

ratlan Zsolnay-gyûjtemény kör-

klubtagság rendelkezésére.

nyezetében töltöttük az estét. A

Az MPS Consulting tulajdonosai Horváth Erzsébet és Surányi Ferenc marketing a hatékony
marketing lehetõségekrõl tartottak elõadást és valamennyi
résztvevõt meghívták egy ingyenes tanácsadásra. Pleván Ádám
és Zsófi a Skandi Trend csodála-
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Pleván Ádám
Balló László

Herendi Ferenc

párja Dr. Schneider Sarolta a nõi

tanácsadó a nála igénybe vehetõ

vonalat képviseli a nõszövetség nõi

lehetõségekrõl szólt és figyelmébe

pontjának szervezõjeként ezután klu-

ajánlotta a társaságnak kedvenc hob-

bunkban. Balló László frissen ava-

biját a virágkötészetet is.

tott klubtagunk kedvezményes adózá-

A program hivatalos részét borkós-

si lehetõséget kínált és pánikszobát,

toló, tárlatvezetés és természetesen

Paár Gabriella független pénzügyi

kötetlen beszélgetés követte.

Kellemes nyáresti ékszer-party
A Brillionaire márka tulajdonosa Pál Tímea klubtagunk június 27-ére hívta meg egy
kellemes partyra Régiposta utcai ékszerszalonjába a klubtagokat.
Két impozáns ékszerboltja van Tímeának
egymás mellett, így gyönyörû és bõséges
választékot adó ékszerekkel ismerkedtünk
A vendéglátók

egy több fordulós ékszerbemutató keretében, melyet a vendéglátók rövid ismertetõje
kísért. Megismerkedhettünk a kövek mágikus erejével és stílus, valamint sminktanácsadás keretében avval is, hogy milyen ékszer viselése elõnyös számunkra.
Felpróbálhattuk bármely darabot egy
hûsítõ koktél, egy pohár pezsgõ keretében.
Igazi „nõcis” este volt, bár férfi klubtagjaink
sem unatkoztak.
A házigazda meglepetéssel is kedveskedett nekünk. Ajándékutalványokat sorsoltak
ki a résztvevõk között és szívesen várja valamennyi klubtagunkat, hogy igénybe véve a kifejezetten business woman club tagoknak szóló vásárlói kedvezménykártyá-

Timi köszöntött minket

val éljenek.

A cím: Budapest, V. kerület
Régiposta utca 13.
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