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HÍRLEVÉL
Tisztelt Partnerünk!
Engedje meg, hogy a BloChamps Capital Kft. munkatársai ezúton kívánjanak Önnek üzleti
sikerekben és eredményekben gazdag Új Esztendőt! Bízunk benne, hogy magas színvonalú szakmai
tanácsadással és ügyfélkiszolgálással az idei évben is Ügyfeleink rendelkezésére állhatunk.
Társaságunk a 2007-es üzleti év végén jótékonysági árverést rendezett, amelynek keretében
Partnerei felajánlásainak köszönhetően, a várakozásokat meghaladó támogatói adomány gyűlt össze
a krónikusan beteg gyermekek gyógyulását és társadalmi beilleszkedését segítő Bátor Tábor
Alapítvány javára. A jótékonysági árverésen készült képek megtekinthetőek Társaságunk honlapján
(www.blochamps.hu).
Társaságunk évek óta elkötelezett híve és aktív részese a hazai privátbanki piac
fejlődésének, valamint az egyéni banki szolgáltatások fejlesztésének. Szakmai meggyőződésünk
szerint a privátbanki szolgáltatások minőségének valódi fejlődéséhez, a fejlett bankkultúrák pb
szolgáltatásainak minőségéhez való közeledéshez a privátbanki szolgáltatóknak a nemzetközi
termékpaletta értékesítésén túl, a lokális igényekre igazított kiszolgálással kell a vagyonos ügyfelek
rendelkezésére állniuk. Társaságunk banki partnereinek megrendelésére elkészítette „A privátbanki
szolgáltatások célcsoportját jelentő, stabilan magas státusú társadalmi réteg megtakarítási,
befektetési szokásai és igényei” című Tanulmányát, mely átfogó képet nyújt a kiemelkedő
megtakarítással rendelkező társadalmi réteg, mint célcsoport megtakarítási és fogyasztási
jellemzőiről, pénzügyi igényeiről, finanszírozási és befektetési szokásairól.
Terveink szerint 2008 második hányadában a Tanulmány szerkesztett, rövidített változatát
elérhetővé tesszük érdeklődő partnereink számára. Amennyiben a kiadvány felkeltette érdeklődését,
szívesen szolgálunk bővebb felvilágosítással az alábbi elérhetőségek bármelyikén.
Örömmel számolhatunk be, hogy Társaságunk igyekezve megfelelni a tanácsadói
feladatoknak, valamint tekintettel szélesedő befektetési aktivitására a közelmúltban személyi
állományát - újabb tanácsadó munkatárssal erősítve- 9 főre bővítette, egyszersmind irodakapacitását
is növelve Hunyadi János utcai székhelyén.
Végezetül engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk mind tartalmi, mind formai szempontból
megújult honlapunkat, mely immár angol nyelven is elérhető.
Üdvözlettel:
BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.
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