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Történelmi környezetben – modern
üzletasszonyok, üzletemberek

Vendéglátónk Dienes Ákos
Joó Zsuzsa coach elôadást tartott
A Várban található Fortuna rendezvényközpontban és étteremben igazi
történelmi környezetben tartottuk üzleti
estünket. Vendéglátónk Kovács László a

La Fiesta Party szerviz és a Fortuna étterem tulajdonosa, valamint Dienes Ákos
a Fortuna étterem üzletvezetôje csodálatos környezetet biztosított számunkra.
A mûemlék épület folyamatos felújításon

Rákosy Emese bemutatja üvegkompozációit
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esik át napjainkban és csak csoportok
fogadására nyitott. A páratlan környezet mellett a La Fiesta fantasztikus fogásai, hidegtáljai tették még kellemesebbé a találkozót.

Laczkó István bemutatkozó klubtagunk

Ezen az esten ismét megkértük Pödör
Csaba vezérigazgató urat, hogy tartson
tájékoztató elôadást a Variq-ról, hiszen
több klubtagnak nem volt lehetôsége
a korábbi rendezvényen részt venni.
Az ismeretterjesztô elôadások között
nagy érdeklôdésre tartott számot Gazda Piroskáék beszámolója az eu-s pályázati lehetôségekrôl, melyekkel cégüknél a Gyémánthegy XXI. Kft.-nél további információra, tanácsadásra és
a pályázatokra való felkészítésre van
lehetôségünk.
Szemet gyönyörködtetô csodaszép
divat kiegészítôkkel, ékszerekkel, sálakkal jött bemutatkozni Császár Magdolna a C’est Moi ékszermárka megálmodója és a szépséges darabok készítôje.
Ugyanígy az est érdekes témája volt a
lakberendezésben sok újdonságot adó
Rákosy Emese, aki színes üveg tárgyaival lepett meg minket.
Új szépségtermék a DrKadír, természetes alapanyagokból készült kozmetikum-család, melyet Kovács-László Anikó
mutatott be az esten és ajánlott fel sorsolásra egy kozmetikai kezelést és egy krémet a részt vevôk között. Ezen az estén
kedves klubtagunk Nagy-Soltész Edit a
Dekor Magic tulajdonosa egy kis virágkompozíciót hozott kisorsolásra.

Üzleti party az ÜvegHáz
Galériában

Vendéglátóink:
Görömbei Luca és
Görömbei Zsófi
iparmûvészek

A belvárosi Sas utca 5-ben található ÜvegHáz Galériában és Borházban egy kellemes borkóstolós üzleti estet töltöttünk. Görömbei Zsófi és
Luca iparmûvészek vendégei voltunk,
akik nem csak gyönyörû tárgyakkal
kápráztattak el minket, de alkalmunk
volt megkóstolni
a borház legfinomabb nedûit.
Természetesen az
est, bár a mûvészet
és gasztronómia élvezetének jegyében
telt, üzleti beszámolókkal, tájékoztatókkal, felhívásokkal
egészült ki. S mint lenni szokott, ezen
az esten is értékes üzleti baráti kapcsolatok születtek.

Császár Magdi a C’est Moi ékszermárka megálmodója
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