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VI. Magyar Privátbankári

Tanácsadó szerepben

A Blochamps Capital idén nyáron hatodik
alkalommal szervezte meg privátbankári
csúcskonferenciáját. A szakmai fórumon
történő konzultációnak aktív résztvevője
a privátbanki vezetők mellett a több
tízezer privátbanki ügyféllel személyesen
kapcsolatban
álló
magyarországi
tanácsadói réteg is. A pénzügyi szakmai
diskurzusban idén is kiemelt szerepet
kapott a privátbanki piac globális
változásainak, valamint az ügyfelek
szolgáltatási és fogyasztási igényeinek
megvitatása. A Konferencia elismerését
mutatja, a már hetekkel a rendezvény
előtt elkelt összes belépőjegy, illetve a
kiállítóinktól, partnereinktől érkezett
számos pozitív visszajelzés.

Január 15.-e a deviza kereskedéssel
foglalkozók nagy részének fekete napja
volt. A svájci jegybanki döntésen a hazai
befektetők is sok pénzt veszítettek.
Szakértelmünkkel,
tanácsainkkal
és
személyre szabott szakvéleményünkkel
igyekeztünk a bennünket felkereső
ügyfelek számára a válságos időkben a
kármentésben üzletviteli tanácsainkkal
tényleges
segítséget
nyújtani.
Megtiszteltetés,
hogy
bizalommal
fordultak hozzánk, piaci függetlenségünk,
a pénzügyi szolgáltatók felé élő mediátori
képességünk az elmúlt hónapokban
kifejezetten hasznos adottságként tudott
megjelenni. A témával kapcsolatos
megjelenéseinket
weboldalunkon
is
olvashatják .

Konferencia

2015. április 29.
Stabil működés és
valóban kiérdemelt
bizalom

2015. május7.
Nőhetnek a
privátbankok

2015. május 22.
Tisztára mosható
pénz

VI. Magyar Privátbankári
Konferencia
programfüzet

Forbes Flow 2015
Bővebben itt tájékozódhatnak.
2015. június 3.
Tisztára varázsolható
pénzek

2015. június 6.
Végrehajtás a
Hungária bizalmi
vagyonkezelője ellen

2015. június 25.
Ember az üzlet
mögött

Folyamatos társadalmi
felelősségvállalás

Portré - Forbes

Tavasszal megújult irodánkba a Forbes is
Fontosnak érezzük a valódi, közvetlen ellátogatott, s portré interjút készített
társadalmi felelősségvállalást, így nagy Ügyvezető igazgatónkkal. Karagich István
örömünkre szolgált idén márciusban is,
életéről, szakmai
hogy
fő
támogatói
lehettünk
a
gondolatairól,
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
tanácsairól a májusi
ösztöndíjas gyermekei által adott zenei
lapban egy átölelő
koncert megvalósításának. A hangverseny
írást megjelentetve.
a festői szépségű Pesti Vigadóban került
A cikket az alábbi
megrendezésre, melynek fővédnöke
linkre kattintva is
Lajkó Félix volt. A hangversenyt
a
elolvashatják.
Blochamps Capital ügyfeleinek rendezett
zártkörű állófogadás kísérte.
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