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”Mire vágynak a
magyar milliárdosok
bankárai?”

„Koncentráltan
bővülhetnek
a privátbankok”

A magyar privátbanki piac vezető tanácsadó cégeként a
Blochamps Capital immár 8. alkalommal rendezte meg a
Magyar Privátbankári Konferenciát. A konferencia
vitathatatlan erénye, hogy a diskurzusba, 130 fős
létszámával egy fedél alá hozza és bevonja a privátbanki
vezetők mellett a több tízezer privátbanki ügyféllel
személyesen is kapcsolatban lévő tanácsadói réteget is. A
rendezvény témáit illetően a Blochamps Capital állandó
szándéka, hogy a privátbanki szektor fejlődését,
változásait figyelembe véve az összefoglaló prezentáció,
és a panelbeszélgetések kiemelten foglalkozzanak a
privátbanki területet is érintő globális változások
hatásaival, a lehetséges működési irányvonalakkal, az
ügyfél kommunikációval, az ügyfelek szolgáltatási és
fogyasztási
igényeivel,
valamint
a
kényelmi
szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel.

MESSZEHANGZÓ TÁBOROK

„13+1 állítás a
leggazdagabbak
szokásairól”

Több hétre telt meg gyermekkacajjal a
Vackorvár. A Messzehangzó Tehetségek
Alapítvány szervezésében Csapatépítő,
Képzőművészeti, Természettudományos és
Művészeti Táborok kerültek megrendezésre, ahol többórás
műhelyfoglalkozásokkal és színes programokkal töltik a
gyermekek napjaikat, alkotó munkával keresve a kreatív
palettán tehetségútjaikat. Büszkén támogattuk munkájukat.

Számos szakmai fórum és
nem
utolsósorban
az
Éves
Magyar
Privátbankári Konferencia szervezőjeként
a Blochamps büszkén vállalta egy hiteles
hazai szakmai díjazás életre keltését és gondozását. Idén is
kitüntetésre kerültek a szakma kiválóságai, 2017-ben az Év
Üzletágfejlesztője Díj, az Év Junior Privátbankára Díj és az
Év Senior Privátbankára Díj kerültek kiosztásra, valamint
átadásra került a szolgáltatók szavazatai alapján összegzett
és így különösen vitathatatlan hitelességű, az Év
Privátbanki Szolgáltatója Díj is. Összegezve elmondható,
hogy a Díjátadó Ünnepség a szakma ünnepévé vált, a
Konferencia keretei között való ünneplés pedig lehetőséget
biztosít minden díjazott számára, hogy kollegáikkal együtt
éljék meg sikereik elismerését.

„Jól jártak a
bűnbánó adócsalók”

„Melyik a legjobb
privátbank
Magyarországon?

Le Parfum - illattanácsadás

Különleges élményben lehetett része a Blochamps Capital
néhány hölgy üzleti partnerének és kollegáinak a Le
Parfum Croisette budapesti szalonjában júniusban.
Zólyomi Zsolt, Magyarország legismertebb parfümőre egy
egyedülálló csoportos illattanácsadás keretei között
engedett bepillantást az illatok komplex, sokszínű mégis
egyedi világába.

„Sok múlhat a
vagyonátadáson”

