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Privátbanki Soft-skill
Képzési Program

Őszi Sajtóreggeli
Hagyományainkhoz
híven,
idén ősszel is sor kerül a
Zártkörű Privátbanki Szemle
Sajtóreggelire,
elismert
gazdasági
újságíró
partnereinket
meginvitálva.
Szakmai prezentációnkon a
hazai piac 2017Q3 adataival,
saját privátbanki méréseinkkel
és a 2018-ra várható magyar,
valamint
nemzetközi
trendekkel ismertetjük meg a
vendégeket.

Ösztöndíj átadó Ünnepség
Az idei évre már 10 év munkáját
tudhatja maga mögött a Messzehangzó
Tehetségek Alapítvány. 10 év munka,
támogatás,
ösztöndíjak,
és
segítségnyújtás a nehéz
életkörülmények között élő 9-18 éves
gyermekek számára, akik természettudományokban,
sportban
vagy
művészetekben tehetségesek. Idén a
Kőrössy
Villában
ünnepeltük
ösztöndíjasainkat, akik izgalommal
várták , hogy átvehessék az álmaik
megvalósítását segítő támogatásról
szóló oklevelet. Az est meghívott
vendégei betekintést nyerhettek a
tehetségek
tudásába,
hiszen
ösztöndíjasaink bizonyították, hogy
valóban lesz helyük a művészi pályán.
Büszkék vagyunk, hogy a fiatalok
egyedi készségeinek fejlesztéséhez,
kivirágzásához sok éve járulhatunk
hozzá.

2017-ben sikeres képzéseink
igazolták, hogy kulcsfontosságú
soft-skill fókuszú RM tudásbázis
fejlesztés. A Privátbanki Képzési
Program
keretében
a
tankönyvekből
megszerezhető
alapvető portfólió menedzsment
ismeretanyagon
felül,
szakembereink
átfogó
piaci
tapasztalatain alapuló gyakorlati
képzésben
részesítsük
Megbízóink delegáltjait.

2017 Internet
Hungary előadás

Online megújulás

A szolgáltató
privátbankároké
a jövő

Kevesen vették a
nevükre a
cégüket

Ilyenek a magyar
gazdagok!

Nem
várhattunk
tovább….. Önkritikusan
be kellett lássuk, hogy
honlapunk megérett a
felújításra.
Publikusan
elérhetővé tett szakmai
anyagaink hatékonyabb,
és modernebb eléréséhez
januártól
megújult
honlapunkon
várjuk
kedves Partnereinket!
Megéri
Magyarországon
maradni

A média szakmai program szeptember 26-27.-én került
megrendezésre a siófoki Hotel Azúrban. Karagich István
privátbanki kommunikációs panelje vendégeivel az első
napon került programba, vezér témája a hazai TOP10.000es réteggel való hatékony kapcsolatteremtés volt.

ŐSZI PRIVÁTBANKI
VEZETŐI FÓRUM

Az idei őszi Privátbanki Vezetői Fórum ülésén privátbanki
piac 10 meghatározó vezetője vitatta meg a piaci
aktualitásokat és a 2018 éves lehetséges kihívásokat, ám
szóba kerültek a Private Banking Hungary
2018. évi díjkategóriái, és a 2017 novemberi
Private Banking Exkluzív Különszám
Gazdagok
szakmai üzenetei is.
pénzügyi szokásai

