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mood business woman club  

Bloom’s Cafe – barátságos hely

Szabó Tímea kávéháza nem 
csak kávéház. Kellemes hely-
szí ne üzleti, ba  ráti, családi ese-
ményeknek.

Min  ket finom kok télokkal, és sü-
tikkel várt. Az emeleten szepa-
rált hangulatos teremben tartottuk 
következô estünket.

Rohály Szabolcs ezúttal egy ked-
vezményes vásárlási lehetôséget is-
mertetett meg a tagsággal. 

A mood magazin üzleti-, baráti kapcsolatai, olvasói közötti közvetlen találkozás lehe tõ sé geként mûködik a 

Business Woman Club. Elsõsorban vállalkozások vezetõi, vezetõ alkalmazottai, cégvezetõk (nõk és férfi ak) 

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 kel lemes, hangulatos, ám unikális gasz t ro-

helyszínt választunk, máskor partnereink meghívásának teszünk eleget, ahol remélhetõleg örömmel látnak 

vendégül minket és közelebbrõl is megismerkedhetünk vendéglátónkkal. A klub programja változatos, hi-

szen az üzleti témákat felvonultató ismeretbõvítés mellett hódolunk a szépségnek és egészségnek, vala mint 

divatnak és megismerkedünk új partnereink termékeivel, szolgáltatásaival.  Egy-egy találkozó a házigazda 

köszön tése után aktuális, mind annyi un kat élénken foglalkoztató témákat érintõ tájékoztatóval, majd cég-

bemutatókkal és személyes eszmecserékkel folytatódik. A klubtalálkozókon résztvevõk között minden egyes 

alkalommal partnereink értékes ajándékait sorsoljuk ki.

Szabó Tímea a vendéglátónk Knirsch Olivér és párja
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Emlékezetes üzleti estet 
kö szönhetünk a Budai Gesz-
te  nyés Étterem és Kávézó sze-
re tetteljes vendéglá tá sának. 
A Budakeszin ta lálható, törté-
nelmi múltra vis sz a te kin tô han-
gulatos ét te   rem ben a vendéglá-
tók nevé ben He  ge dûs János ét-
teremvezetô kö szöntött minket. 

Mint a hagyo mányos üzleti ta-
lálkozóinkon, ezen az estén is 
sor került kis e lô adások megtar-
tására. 

Dr. Simon László a Tiszta víz Üz-
letház tulajdonosa a szervezet 
számára értékes tiszta víz fon-
tosságáról és élettani hatásairól 
beszélt. Akciót, kedvezményes 
vásárlási lehetôséget adott 
klubtagok számára, valamint 
felajánlott több egészségvédô 
terméket kisorsolásra az est 
részt vevôi között.

Bemutatkozott a Maksa Pro-
dukciós Iroda, a társaság nagy 
derültségére Mészáros Mártás 
„termékmintát”, magát Maksa 
Zoltánt hozta magával, aki kis 
rögtönzött produkciójával aján-
dékozott meg minket a társa-
ság nagy derültségére.

A Part12 Galéria megálmo-
dói Stark Judit és Szabó Gábor 
az Alice Marketing tulajdono-
sai a galéria életre hívásáról 
számoltak be a társaságnak. 

Kalmár Éva a Holistic MED 
tulajdonosa bemutat ta az 
egészség és életmód közpon-
tot. Sorsolásra felajánlott egy 
kezelést.

A vendéglátók szintén kisor-
soltak a részt vevôk között egy értékes vacsorameghívást.

A Budai Gesztenyés vendégei voltunk

Hegedûs János köszöntött minket

Maksa Zoltán is a vendégünk volt

Kalmár Éva ajándékutalványt sorsolt ki

Nemrég belépett klubtagjaink között ezen az esten 
mutatkozott be Bíró Andrea aki a hôtérképes orvosi 
vizsgálatot mutatta be. Könyvelô iroda is csatlakozott 
hozzánk, Knirsch Olivér és párja (konyveltessvelunk.
hu) tulajdonosokat is köszönthettük ezen az estén, 
Gergely Ibolya csodaprogramjával ismét egészség-
ügyi méréseket végzett. 

Az est kötött részét ismét kötetlen beszélgetések, 
üzleti megbeszélések követték. Valamennyiünk szá-
mára eredménnyel.

A következõ programról ahogy eddig is, külön 
névre szóló meghívással értesítjük partnereinket és 

ígérjük, beszámolunk az eseményrõl.
(Fotók: Fodor Györgyi Szeréna)

Rohály Szabolcs elôadást tart


