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Klubest a 

Hunguest Hotel Millenniumban

Rendezvényeink sorát gazdagítot-
ta az a kellemes est, amit a Hunguest 
Hotel Millenniumban tartot tunk. 
Nagy érdeklôdés kísérte az estét, 
vendéglátóink finom ételekkel, italok-
kal vártak minket és Nyilas Ilonának 
köszönhetôen hangulatos borkóstolás-
sal zárult az este.

Vendéglátók képviseletében Sza-
bó József a Hunguest Hotels Zrt. mar-
keting igazgatója mutatta be a szál-
lodalánc hazai és külföldi hoteljeit a 
klubtagoknak. 

Ezen az estén mutatkozott be 
Rakszegi Zita új klubtagunk, aki a ha-
zai Sissi Bálok szervezôje és tulajdo-
nosa, valamint Szabó Tímea a Bloom’s 
Café tulajdonosa, és Csomor Csilla 
színmûvész

Szabó József marketing igazgató

Gergely Ibolya

Rakszegi Zita

Csomor Csilla és Majoros Dóra



9mood magazin

Az esten izgalmas elôadásokat hall-
gathattak meg a résztvevôk. Küri At-
tila a közösségi kommunikációról tar-
tott elôadást, míg Hargitai Csaba a 

pénzügyi kultúra aktuális kérdéseirôl, 
befektetési lehetôségekrôl szól. Alföldi 
Gabriella egy csoda masszázst aján-
lott a klubtagok számára, a régi gyö-
kerekhez visszanyúlva fogyasztás, fe-
szesítés, méregtelenítés vehetô igény-
be nála. Bagóczki Melinda magas 
minôségû alapanyagokkal, gépekkel 
fogadja a fiatalodni, szépülni vágyó-
kat, akiknek fontos az egészségük.

Köszönjük vendéglátónknak az es-
tét és a gáláns vendéglátást!

A Holistic Med tulajdonosa Kalmár 
Éva klubtagunk meghívta a társaságot 
egy üzleti estre az életmód és egész-
ségközpontba. A programot nagy 
érdeklôdés kísérte, Évi több attrakci-
óval készült, minden bemutatóra nem 
is kerülhetett sor ezen az estén az idô 
rövidsége miatt.

Ezen az esten Bárdy Péter a BUILT 
Team tulajdonosa tartott elôadást és 
adott hasznos tanácsokat a tél köze-
ledtével ingatlan karbantartás, felújítás, 
üzemeltetés, építés ügyben. 

Ezen alkalomból jelentették be klub-
tagjaink Csonka Kata és Kun Gabriel-
la a ma már népszerûvé vált és láto-
gatott vásárlással egybekötött havi két 
alakalommal megrendezett kiállítást-vá-
sárt, ahol a klubtagok és partnereik ta-
lálkozhatnak egymással. 

A Holistic Med-ben jártunk

Kalmár Éva köszöntötte 

a vendégeket

Hargitai Csaba

Alföldi Gabriella

Küri Attila

Bagóczki Melinda

Báldy Péter népszerû elôadó


