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Sikeresen lezajlott éves
privátbankári konferenciánk

Immáron negyedik alkalommal került megrendezésre a
Blochamps Capital által megrendezett és moderált
Privátbankári konferencia. A konferencián többek között
szó esett a ciprusi események mélyreható hatásairól, a
napjainkban zajló vállalkozói generációváltás privátbanki
kihívásairól, és a privátbankárok képzéséről. A szakmai
szereplők egyetértettek, hogy a vagyonnövekedés, a
termék/szolgáltatás igények alakulása, illetve a
megvalósult fejlesztések egyértelműen jelzik, lehet és
van is bizalom a hazai privátbanki szektor iránt.

Blochamps… Minden ami
private banking fejlesztés…

Tudjuk, hogy sikert csakis úgy
lehet elérni, ha a legjobbak
vagyunk. Cégünk immár közel 15
éves tapasztalattal rendelkezik a
privátbanki
üzletviteli
tanácsadás-,
és
szolgáltatásfejlesztés területén,
ezért a legprofesszionálisabb
megoldásokat kínáljuk üzleti
stratégia felépítésére/tervezésre,
privátbanki
tanácsadók
továbbképzésére,
marketingkommunikációs
stratégia
kialakítására.
Szolgáltatásainkról alapos képet kaphat, ha átolvassa
Menükártyánkat, melynek minden elemével személyre
szabottan állunk a Megbízó rendelkezésére.
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Messzehangzó tehetségek bálja
– jótékonysági rendezvény

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány hamarosan betölti
ötödik születésnapját, ennek alkalmából 2013. november
7-én születésnapi gálaest kerül megrendezésre. Büszkék
vagyunk rá, hogy a kezdetektől támogathattuk és
segíthettük az Alapítvány munkáját és köszönettel fogjuk
ünnepelni mindazokat, akik immár évek óta dolgoznak
fáradhatatlanul a tehetséges gyermekekért.

Hagyományainkhoz híven, december elején jelenik meg a
Blochamps által összeállított 2013-as Privátbankári
Tanulmány, amely ismét betekintést nyújt majd a hazai
privátbanki piac jelenlegi
viszonyaiba, trendjeibe. A
magyarországi privátbanki
szegmensről legátfogóbb
képet nyújtó kiadvány
immár 7 éve jelent
hivatkozási és kutatási
alapot a magyarországi
privátbanki folyamatokat
figyelemmel kísérők számára.
Megtisztelő az érdeklődés egynapos, személyre szabott
privátbanki workshop-jaink iránt. A statikus, frontális, hosszú
távú oktatás kora lejárt – erre is reagált a Blochamps, mikor
privátbanki képzéseit szituációs játékokkal, értékesítési és
pszichológiai helyzetgyakorlatokkal konstruálta meg. Az
intenzív együtt gondolkodás, a szektor horizontális és
vertikális mélységeinek ismeretbővítése így intenzíven segíti a
továbbképzés hatékonyságát.
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