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A tavalyi évhez hasonlóan 2013
végén is megújított formában és kissé
megváltozott szerkesztési elvek mentén
készítette el a Blochamps Capital Kft. éves
egyedi
összefoglaló
tanulmányát,
„PRIVÁTBANKI PIAC MAGYARORSZÁG
2013.
TÉL,
A
MAGYARORSZÁGI
PRIVÁTBANKI
SZEKTOR
ÁLLAPOTFELMÉRÉSE”
címmel,
mely
reméljük továbbra is meghatározó és
mindennapi segítség lesz a hazai
privátbanki üzletágak számára a trendek,
az aktuális piaci állapot és a szektor alakulásának mélyreható átlátásában.
Büszkeségre ad okot a Blochamps Capital szakember gárdája
számára, hogy 2014 januárjában az összefoglaló elemzés iránti vételi
érdeklődés a szektor szereplői részéről minden korábbi rekordot
megdöntött, bizonyítva a Tanulmány széles körű felhasználását és a
belföldi szektor realizálta specifikus hozzáadott értékét.
A
Messzehangzó
Tehetségek
Alapítvány 2013-ban ünnepelte ötödik
születésnapját. Ebből az alkalomból 2013.
november 7-én születésnapi gálaest került
megrendezésre. Büszkék vagyunk rá, hogy a
kezdetektől támogatjuk és segíthetjük az
alapítvány munkáját.

A legfrissebb szakmai kérdésekben
újra – Privátbanki Vezetői Fórum
Február
végi
szakmai
Fórumunkban fontosnak tartottuk a
legfrissebb, szektor szintű kérdések és
változások pontos nyomon követését,
válaszok keresését. A bevezetésre került
SMSZ, a privátbanki tanácsadók képzése, illetve az évben várható
nagymértékű akvizíciós törekvések is tárgyát képezték zártkörű
eseményünknek.
„A pénzüg i szolgáltatások el e a bizalmi
vag onkezelésben”
címmel ad elő Karagich István STEP Hungary
2014 áprilisi nemzetközi konferenciáján
Budapesten. A nemzetközi szakmai szervezet 82 országban van jelen, több
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mint 20 000 bizalmi vagyonkezelő szakembert egyesítve.
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portfolio.hu:
Tömegével mozdulhatnak meg az
adózatlan vagyonok
Legfrissebb megjelenéseinkért
látogasson el honlapunkra!
Társaságunk
megkezdte az idén is
július hónapban
megrendezésre
kerülő Magyar
Privátbankári
Konferencia
szakmai előkészítési munkáit. A
rendezvény hagyományosan
kiemelt figyelmet kap a privátbanki
szektor részéről, március elejére a
belépőjegyek több mint felére
leszerződtek partnereink.
„MasterCard – Az év bankja” Díj:
Karagich István ügyvezető igazgató
2013 végén is felkért
zsűritagként vett részt
az értékelő szakmai
munkában.
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