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VIII. Magyar Privátbankári Konferencia
2017. július 13-án kerül megrendezésre a már
hagyományosnak számító, a szegmensben
Magyarországon a legátfogóbb szakmai fórumot
biztosító Magyar Privátbankári Konferencia.
A Blochamps Capital 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, és idén is az
exkluzív Gundel Rendezvényközpont ad otthont a rangos
eseménynek.
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Privátbanki Vezetői Fórum
2017 áprilisában ismét vendégül láttuk a hazai
privátbanki szakma igazgatóit egy kötetlen
diskurzuson. A Privátbanki Vezetői Fórum témái
között szerepeltek a VIII. Magyar Privátbankári
Konferencia, az Éves Private Banking Hungary
Díjátadó, és a piac előtt álló szolgáltatási
kihívások.

BLOCHAMPS CAPITAL

2017. MÁJUS

PRIVÁTBANKI PORTRÉ
MAGYARORSZÁG 2017. TAVASZ
Irodánkban ingyenesen elérhető a
40 oldalas tavaszi PB Portré
szakmai partnereink részére!
Tavaszi Privátbanki Portrénk a 2017.
januárjában megjelent Éves Privátbanki
Összefoglaló Tanulmányunkból is merítve ad rövid áttekintést a hazai privátbanki
szektor statisztikáiról és trendjeiről. A nemzetközi és magyar privátbanki piac, a
szolgáltatók átfogó, objektív elemzése mellett, most 40 oldalon át nyújt a fenti
témákban betekintést a hazai piac jelenlegi viszonyaiba. Társaságunk büszke rá,
hogy szakmai kiadványai immár 9 éve jelentenek hivatkozási és kutatási alapot a
magyarországi privátbanki folyamatokat figyelemmel kísérők számára.
Társaságunk keresi új kollégáit csapatunk bővítése céljából,
asszisztensi munkakörbe. A jelentkezéseket önéletrajzzal és
motivációs levéllel a hr@blochamps.hu címen várjuk.
“A kitartó munkának és a privátbankárokkal kialakított
bizalmi viszonynak köszönhető az, hogy a Blochamps
Capital Kft. a magyarországi privátbanki szektor vezető
monitoring szolgáltatójává vált.”

„CSODÁLATOS KOCKÁZATOK” - JÓTÉKONYSÁGI
RUBIK MOZAIK REKORDKÍSÉRLET
Április 22-én és 23-án a Mammut 2
Bevásárló- és Szórakoztatóközpontban
magyar
Rubik-kocka
bajnokok
forgatták és építették fel a 2017-es
vizes
világbajnokság
tiszteletére
speciális számítógépes programmal
tervezett embermagasságú (6,5 m2-es),
2000 darab egyedi színkombinációjú
Rubik-kockából
álló
kétoldalas
óriásképet.

Büszkék vagyunk, hogy támogathattuk az Alapítvány munkáját!

