mood business woman club

Üzletasszonyok a Párisi Galériában
A mood magazin üzleti-, baráti kapcsolatai, olvasói közötti közvetlen találkozás lehetõségeként mûködik a
Business Woman Club. Elsõsorban vállalkozások vezetõi, vezetõ alkalmazottai, cégvezetõk (nõk és férﬁak)
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 kellemes, hangulatos, ám unikális
gasztrohelyszínt választunk, máskor partnereink meghívásának teszünk eleget, ahol remélhetõleg örömmel látnak vendégül minket és közelebbrõl is megismerkedhetünk vendéglátónkkal. A klub programja változatos, hiszen az üzleti témákat felvonultató ismeretbõvítés mellett hódolunk a szépségnek és egészségnek, valamint divatnak és megismerkedünk új partnereink termékeivel, szolgáltatásaival. Egy-egy találkozó a házigazda köszöntése után aktuális, mindannyiunkat élénken foglalkoztató témákat érintõ tájékoztatóval, majd cégbemutatókkal és személyes eszmecserékkel folytatódik. A klubtalálkozókon résztvevõk között minden egyes alkalommal partnereink értékes ajándékait sorsoljuk ki.

A nagy sikerû ékszert rejtô aranytojás és forgalmazói

Dr. Csides Katalin

A Zsirai Pincészet bemutatója Zsirai Petrával

Elsô látogatásunk sikerének köszön-

meg összejövetelünket. Ezen az estén

tési, megtakarítási lehetôségekrôl szólt.

hetôen ismét az Andrássy úton találha-

elôtérbe kerültek pénzügyeink. Hargitai

Vázolta a közeljövô pénzügyi tendenci-

tó Párisi Galéria vendégei voltunk egy

Csaba a Bizalomért Tanácsadóház tu-

áit. Elôadását követôen a klubtagok kér-

emlékezetes üzleti esten. Mûtárgyak,

lajdonosa pénzügyi kultúráról, befekte-

déseire válaszolva egyéni tanácsadásra is vállalkozott.

valódi Zsolnay-gyûjtemény társaságá-

A klubtagok nagy érdeklôdéssel és

ban, impozáns környezetben tartottuk

örömmel fogadták Hollós Katalint, aki
a Videorandi tulajdonosa, máris nagy
népszerûségnek örvend programja, hi-

Hollós Katalin bemutatja a Videorandit
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Rakszegi Zita a Sisi bál és korhû
esküvô szervezôje ismertette az esemény
programját

Kiállítottunk a Kongresszusi Központban

szen az igényes társkeresôknek nyújt segítséget Magyarországon egyediként.
Rakszegi Zita a közelgô Sisi bál és esküvô rendezvényeit ismertette a résztvevôkkel. A klubtagok számára egyedi kedvezményeket kínált a szponzorálási és
jegyárakból.
Nagy sikert aratott az arany, kis ékszereket rejtô csoki tojás bemutatója.
Ezen az esten mutatkozott be néhány új klubtagunk,
Dr. Csikes Katalin pszichiáter, Borbély Gáborné, Andi
és férje Borbély Gábor akik egészségtudatos programokkal csatlakoztak hozzánk.
Az estre a koronát a Zsirai pincészet borkóstolója és

A következõ programról ahogy eddig is, külön
névre szóló meghívással értesítjük partnereinket és
ígérjük, beszámolunk az eseményrõl.
(Fotók: Fodor Györgyi Szeréna)

Ismét meghívást kaptunk és örömmel vállaltuk a részvételt a budapesti Kongresszusi központ esküvô kiállításán.
A klubtagok közül többen
vállalkoztak arra, hogy
a közönségkapcsolatok
építése jegyében megmutassák termékeiket
szolgáltatásaikat. Nagy
sikerrel mutatkoz t unk
be, a szervezôk rendelkezésünkre bocsátották
a Lehár1 termet. A teret
Tokárczyk István rendezte be gyönyörû luxusbútoraival. A lakberendezési
tárgyakat a Forma Vivendi és a La Meridiána bútoráruházakból érkeztek.
A SkandiTrend bájos reggeli hangulatot varázsolt
az asztalokra, a Sütipont
csodás harapnivaló süteménycsodáival. Ligethy
Gabriella festômûvész képei sokakat elvarázsoltak,
de ott volt a Yes Travel
utazási programjaival,
a Videorandi, a Sigfrid
Wasser csodakrémei, a
Zsirai valamit a Nyilas Pincészet borai, az Almárium étterem, a Sisi baba esküvôi kosztümben, Dr. Szabó
Erika üvegékszerei, Görömbei Luca
iparmûvész üvegtárgyai.
A kiállítás két napján nagyon sok
új kapcsolatra, üzletfélre, ügyfélre tettünk szert. Teltház volt és különösen
sok látogató jutott el hozzánk a Business Woman Clubhoz is.
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