Hírlevél
Kedves Partnerünk! A Blochamps Capital Kft. örömmel és

köszönettel vette az elmúlt időszak számottevő megtisztelő
megkeresését, illetve megbízását. Az év végéhez közeledve büszkén
tekintünk vissza az idén elvégzett szakmai feladatainkra,
amelyeknek köszönhetően a Blochamps Capital Kft. 11 éves
történelmének
legmagasabb tanácsadói díjbevételét volt
lehetőségünk elérni.

Éves Privátbanki Összefoglaló Tanulmány

Megtisztelő látnunk, hogy idén is milyen
várakozás előzi meg a hamarosan megjelenő
Tanulmányunkat. A szakmai könyv egyedülálló
rálátást nyújt a magyarországi privátbanki
piac éves változásaira, főbb tendenciáira,
melyekről idei kiadványunkban megújult
formában és friss szerkezetben próbálunk
képet mutatni.

Privátbankári képzés

A speciális privátbankári képzési
programunk iránt megnövekedett igények okán különösen
bizakodóan tekintünk a szakma fejlesztési irányai és fejlődése
felé. Az elmúlt évek tapasztalatait és tudását felhasználva
gondosan elkészített tananyagunk olyan fejlődési lehetőséget
biztosít a privátbankárok számára, amely unikális mélységű és
terjedelmű.

Az év bankja – MasterCard szavazás

2012-ben ismét abban a megtisztelő
felkérésben részesültünk, hogy a megrendezésre
került „MasterCard – Az év bankja” verseny
zsűrijének
tagjaként
értékelhettük
a
Magyarországon működő kereskedelmi bankokat.
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If Bond is back, Blochamps is back
Társaságunk ügynöke újra
filmvászonra lépett. James
Bond aktuális magyarországi
premierje
mondhatni
„hagyományosan”
saját
tervezésű rendezvényeinkkel
párosul,
melyekkel
partnereink
megtisztelő
bizalmát köszönjük meg.
Természetesen ez idén sem

volt másképp. A James Bond
Skyfall party személyre szóló
ajándék zenei CD-je külön
örömünkre szolgált milyen
meglepetést és elismerést
keltve nyerte el a partnereink
tetszését.

A rendezvényen készült képek
itt tölthetőek le.

Ezúton
szeretnénk
felajánlani
hírlevél
partnereink számára ezt az ajándék CD-t, melyet
e-mailben jelzett igény szerinti kérésre azonnal
postázunk.

2013-as tervek és III. Magyar
Privátbankári Konferencia

Jövő évi terveinket
illetően ügyfeleink jelzései
alapján láthatóak már a ránk
váró kihívások, mind vállalati
treasury tanácsadás, mind
privátbanki tanácsadás terén.
A hagyománnyá nemesedni
látszó,
aktív
szakmai
diskurzuson
alapuló

Privátbankári Konferenciánkat
az
évről
évre
növekvő
szolgáltatói érdeklődés mellett
reméljük
ismét
sikerrel
rendezhetjük meg, s állhatunk
privátbankári
képzési
programjainkkal is a piac
szolgálatára.

2012. November – Blochamps Capital Kft.

