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A Melba Étterem tulajdonosai Szakál Kata és Székely 
Gábor fantasztikus estével tették emlékezetessé üzleti 
programunkat. A rendezvényhelyszín adottságai amúgy 
is különleges élménynek ígérkeztek. A Duna part kelle-
mes panorámát nyújt az itt eltöltött idôhöz. A konyha 
pedig kísérletezô kedvû séfjének köszönhetôen mara-
dandó élmény kínál. Ezen az üzleti találkozón hallgat-

Esti hajós városnézés 

Pazar est a Melbán: ételkülönlegességek, 

városnézô hajókirándulás, páratlan vendégszeretet 

tuk meg az OTP Travel ez 
évi programkínálatát Feren-
czy Ilona tolmácsolásában. 
Dr. Bittó Renáta, akihez bár-
mikor fordulhatunk protokoll-
ügyekben egy kis tájékozta-
tót tartott kiselôadás kereté-
ben. Nagy újdonságnak 
számít, így nagy érdeklôdés 
kísérte Pödör Csaba vezér-
igazgató elôadását, aki sa-
ját szabadalmát a Variq lu-
xuskabinokat, valamint a 
jégszaunát mutatta be az 
érdeklôdôknek. 

Ezen az estén csatlako-
zott hozzánk és mutatkozott 
be a Nespresso képvisele-
tében Földi Tamás, valamit 
korszerû befektetési és nyug-

díjprogramjával Farkas Ani-
kó és a Gyémánthegy XXI. 
pályázatíró cég képvisele-
tében Gazda Piroska. Az 
elôadásokat követôen ke-Ferenczy Ilona, OTP Travel 

friss ajánlatait ismerteti

Pödör Csaba a Variq Zrt.
vezérigazgatója 
sikertermékeikrôl a luxuskabi-
nokról, jégszaunákról szólt

Dr. Bittó Renáta protokollszakértônk kiselôadást tart

Gyönyörû vendéglátónk 
Szakál Kata
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rült sor a feledhetetlen falatok feltálalására, modern és 
a molekuláris konyha finomságait mutatta be nekünk ven-
déglátónk. A tárgyalások, üzleti megbeszélések, ismerke-

dések után Kata és Gábor a Melba étterem tulajdonosai 
egy feledhetetlen városnézô esti hajókázásra hívta meg 
a társaságot a program zárásaként.

A testi-lelki egészség, a tökéletes harmónia követôi Fazekas 
Györgyi és Péter hívták meg klubunkat, hogy tartsuk náluk egyik 
üzleti találkozónkat. Örömmel fogadtuk a meghívást az ÉN-KÉP 
Szalon belvárosi épületébe. Györgyi az egészséges és modern 
szemléletû, önmagát értékein kezelô üzletasszony és üzletem-
ber modell megálmodója. E tárgykörben közös gondolkodás 
és eszmecsere érdekében hozza össze rendszeresen a bará-
tokat, üzletfeleket. 

Klubestünkön, mi is az egészségre fókuszáltunk. Nagy 
érdeklôdés kísérte Mitos Szilvia teljes értékû, egészséges gyü-
mölcs- és zöldség kristályainak, valamit „lekvárjainak” bemuta-
tóját. Fodor Ilona az egészség elkötelezett követe, olyan rend-
szerrel ismertette meg a társaságot, amely révén nemcsak egész-
ségünket ôrizhetjük meg, de energikus, fiatalos üzletasszonyok 
maradhatunk egészen addig, ameddig szeretnénk.

Új nyelviskolai program mutatkozott be, a NeoMemory, ami 
talán végre megoldást kínál a kevés idôvel rendelkezô rohanó 
felnôttek számára is, ha el szeretnének sajátítani egy-egy idegen nyelvet. Kényelmes, gyors, 
hatékony és úgy sajátítunk el szavakat, nyelvi fordulatokat a módszerrel, hogy magunk is 
meglepôdünk az eredményen.

Az est teázással, finom falatok és gyümölcsök kóstolgatásával telt, miközben a szokásos 
érdeklôdéssel fordultak a klubtagok egymás felé, cseréltek névjegyet, üzleti információkat.

Klubest az ÉN-KÉP szalonban

Mitos Szilvia a különleges gyü-
mölcs- és zöldségkristályokról tart 

Fodor Ilona az egészség 
elkötelezett híve 

Demeter Miklós a 
NeoMemory Nyelvisko-
la programját ismertette


