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HÍRLEVÉL

Tisztelt Partnerünk!

A BloChamps Pénzügyi Tanácsadó Kft. cégvezetése az üzleti kommunikáció fontosságát
szem előtt tartva, -mint ahogy az már hagyománnyá vált -, rendszeresen tájékoztatja regisztrált
partnereit hírlevél formájában a céget érintő üzleti eseményekről és a Társaság közreműködésével
zajló különböző befektetési projectekben való részvételi lehetőségekről.
Örömmel adunk hírt arról, hogy a közelmúltban stratégiai partnerségi megállapodás jött
létre a Napi Gazdaság Kiadó Kft. és a BloChamps Kft. között, melynek részeként a BloChamps Kft.
a Napi Gazdaság Kiadó Kft. pénzügyi tanácsadójaként fogja segíteni a Kiadó munkáját a jövőben.
A kooperáció keretében a Napi Gazdaság Kiadó Kft. felkérte Irodánkat, hogy nyújtson szakértői
segítséget a devizapiac nemzetközi és hazai viszonylatait érintő publikációkban. Az
együttműködésnek köszönhetően Cégünk a Napi Gazdaság szervezésében vagy szakmai
támogatásával zajló pénzügyi gazdasági fórumokon folyamatos akkredittációs lehetőséggel
rendelkezik, melyet előzetes egyeztetés alapján ügyfeleink részére is fel szeretnénk ajánlani.
Aktuális üzleti híreink közül külön figyelmet érdemel, hogy jelenleg is folynak az
együttműködési tárgyalások a BloChamps Kft. és egy ügyvédi iroda között. Amennyiben létrejön a
megállapodás, úgy az Iroda a BloChamps Kft. támogatásával a speciális gazdasági jog területein is
olyan teljes körű, jogi tanácsadói szolgáltatással állhat ügyfelei rendelkezésére, amelyet Cégünk
szívesen ajánl partnerei figyelmébe.
Piaci szakemberek megkeresése alapján, egy részletes megvalósíthatósági tanulmány
kidolgozásával a BloChamps Kft. megkezdte egy Zártkörű Devizapiaci Alap (hedge fund)
létrehozásának előkészítését. Mivel hasonló jellegű Alap nincs a magyar piacon, így amennyiben
befektetési, kockázatkezelési szemszögből bármilyen kérdése merülne fel a Devizapiaci Alappal
kapcsolatosan, szívesen nyújtunk felvilágosítást elérhetéseinken.
A tavalyi idényhez hasonlóan a BloChamps Kft. és a Ferencvárosi Torna Club közötti
együttműködésnek köszönhetően a Ferencváros 2003. évi őszi idénybeli hazai mérkőzésein való
részvételre lehetőséget biztosítunk partnereinknek mérkőzésenként 2 fő számára a Klub Üllői úti
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stadionjának VIP páholyába. Kérjük, érdeklődését akár telefonon, akár e-mailben jelezze Cégünk
felé.
Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy eddigi hírleveleinket, üzleti és befektetési
ajánlatainkat, valamint egyéb tájékoztatóinkat megtekintheti honlapunkon, a www.blochamps.hu
címen. Amennyiben a hírlevelünkben említett lehetőségekkel, üzleti ajánlatainkkal kapcsolatban
bővebb információt szeretne kapni, keressen fel bennünket elérhetőségeinken. Előzetes egyeztetés
alapján szívesen látjuk a 1011 Bp. Hunyadi J.u.13. szám alatti irodánkban.
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