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TISZTELT PARTNERÜNK!
A Blochamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. 2011 októberében fejezte be
legfrissebb, „Privátbanki piac Magyarország 2011. nyár, A magyarországi privátbanki
szektor állapotfelmérése” című Tanulmányát, amelyben a Társaság független privátbanki
szakértőként a hazai és a magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki
szolgáltatókat vizsgálva, a reprezentativitásra törekedve mutat képet a magyarországi
privátbanki piac helyzetéről, alakulásáról, főbb tendenciáiról.
A 2005-től évente elkészített átfogó Privátbanki Tanulmányt Társaságunk az
előző évek szakmai hagyományait folytatva, idén már csaknem kétszázötven oldalban
publikálta. A szakmai könyv egyedülálló rálátást nyújt a magyarországi privátbanki piac
szolgáltatóit jellemző üzletpolitikai változásokra, piaci szerepvállalásaikra is. A
Tanulmányt azért is referenciamunkának tekintjük évről-évre hiszen –,mint egyetemi
diplomamunkáikat készítő fiatalok beszámolnak nekünk– más mélyelemző kiadványok
nem lévén, ezek az éves Tanulmányok használhatóak szakkönyvként leginkább a
magyar privátbanki szegmens éveket átölelő tanulmányozására.
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HÍRLEVÉL
A Tanulmány az előző évek gyakorlatának megfelelően tartalmazza azt a média által
is hivatkozási alapként használt összefoglaló táblázatot is, amely a magyarországi
privátbanki szolgáltatók ügyfélkörére vonatkozó legfrissebb és archív adatokat foglalja
magában.
Büszkék vagyunk arra, hogy az éves Privátbanki Tanulmány megvétele és a
Privátbankári Konferencián való részvétel mellett egyre
több privátbanki szolgáltató vesz
igénybe üzletviteli tanácsadói
szolgáltatást
Társaságunktól
üzletágfejlesztés,
marketing
Manager Magazin
kommunikációs konzultáció vagy
2011. október
munkatársaik részére nyújtott
Világ vagyonai, gyarapodjatok!
Megtekintés
szakmai
fejlesztő
tréning
szervezés tárgyában is.
Hisszük, hogy napjainkban
kifejezetten testreszabott és
rugalmas szolgáltatásokat érdemes kínálni, ezt a
szellemiséget keresik partnereink, köztük vagyonstrukturálási
konzultációt kérő magánszemélyek,
illetve vállalati treasury ügyfeleink,
kiknek kiszolgálásában szem előtt
tartjuk a kezdetektől a bizalmi
viszonyon és a mély szakmaiságon
nyugvó üzleti mentalitást.

Napi Gazdaság
2011. október 18.
Private banking-privátbanki piac
2011
Megtekintés

Népszabadság
2011. október 27.
A gyorsan kivehető eszközöket
keresik
Megtekintés

Sajtómegjelenéseinket
honlapunkon tekinthetik meg, melyek
közül kiemelve néhányat a jobboldali sávban láthatnak,
illetve honlapunk sajtómegjelenéseinek linkjére kattintva
érhetnek el.
Üdvözlettel:
Blochamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Világgazdaság
2011. október 27.
Megtorpant a privátbanki vagyon
gyarapodása
Megtekintés

Napi Gazdaság
2011. október 28.
Megtorpant a privátbanki üzlet
Megtekintés
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