2016. ÁPRILIS - HÍRLEVÉL
VII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI
KONFERENCIA
2016. július 7-én kerül megrendezésre a már
hagyományosnak számító, a szegmensben Magyarországon a
legátfogóbb
szakmai
fórumot
biztosító
Magyar
Privátbankári Konferencia. A Blochamps számára a
konferenciát megelőző hetek az előkészületek jegyében
telnek, hiszen mind a szakma, mind a média részéről óriási
érdeklődés övezi az eseményt. Hasonlóan a korábbi évekhez,
idén is az exkluzív Gundel Étterem ad otthont e jeles
eseménynek.

XXXI. VEZÉRIGAZGATÓ TALÁLKOZÓ
2016. április 20-22 között rendezték meg a XXXI.-ik Vezérigazgató találkozót, melynek
helyszínéül ezúttal is a Röjtökmuzsaji Szidónia Kastélyszálloda szolgált. A pénzügyi
kerekasztal beszélgetés elsődleges témaköre a hazai vagyonosok pénzügyi tudatossága és
örökítési felelőssége volt. A beszélgetést Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető
igazgatója moderálta.

TEGYÜK FEL! – JÓTÉKONYSÁGI GUINNESS- REKORDKÍSÉRLET A MAMMUT BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTBAN
Május 28-án kerül sor a látványos Messzehangzó Torony
felépítésére
és
ledöntésére
a
Mammut
bevásárlóközpontban. A jótékonysági akció elsődleges célja
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű diákok
fejlesztésének támogatása, illetve az élménypedagógiai
oktatási módszerek népszerűsítése.

A leggazdagabb
magyarok
befektetéseinek
is jót tesz néha
egy pofon

Világ anyagi
javai,
egyesüljetek

Akadozó bizalmi
vagyonkezelés

Minden gazdag a
medencébe vizel,
de nem mind a
trambulinról

Új értelmet kap a
személyes
törődés a
pénzügyekben

MAGYAR PRIVÁTBANKI VEZETŐI FÓRUM 2016 TAVASZ
Idén április 19-én került megrendezésre a már hagyományossá vált Magyar Privátbanki
Vezetői Fórum a Blochamps Capital irodájában. A szakmai diskurzus témái a közelgő, VII.
Magyar Privátbankári Konferencia szakmai tematikájának egyeztetése, a 2016-os
Private Banking Hungary díjak kategóriáinak megjelölése, valamint az ügyfélkapcsolati
kihívások megoldási lehetőségei voltak.

ERŐSÖDŐ HATÉKONYSÁG
A Blochamps Capital az alapítás óta igyekszik
kiemelkedő szakértelmével kritikus őszinteséggel
előre jelezni a piaci trendeket , közvetíteni a
prognózisokat.
Nemrégiben
további
két
munkatárssal bővült a Blochamps csapata,
immáron
heten
dolgozunk
azon,
hogy
Partnereinknek
a
legprofesszionálisabb
szolgáltatásokat nyújthassuk.

Szárnyat
bontanak a
privátbankárok

CORVINUS EGYETEM
2016 Április 19.-én került sor a „Panama-iratok”
nyilvánosságra kerülése apropóján a Corvinus
Egyetemen
a
„Korrupció
és
átláthatóság”
elnevezésű
szakmai
előadásra,
melyen
meghívott
előadóként Karagich István is részt vett
az
Egyetem
Társadalomelméleti
Kollégiumának
felkérésére.
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