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PRIVATE BANKING EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM
Hagyományt teremtettünk őszi szakmai Különszámunkkal, melyet a Napi Gazdasággal közös
kiadásban jelentettünk meg idén novemberben. A Blochamps rendelkezésére álló egyedi adatok,
szakmai interjúk és a hazai privátbanki szolgáltatókról formált objektív képet foglaltuk össze immár
huszonnyolc oldalon: privátbanki gourmet menüben, jövőképben a piaci szereplők szemszögéből
és a változó ügyféligényekre adható választ is megfogalmazni igyekezve.

MAGYAR PRIVÁTBANKI VEZETŐI FÓRUM – SZAKMAI KÉRDÉSEKBEN A LEGFRISSEBB
A Blochamps Capital, mint privátbanki piacvezető business intelligence/monitoring szolgáltató, évek óta
látja vendégül titkári minőségben a szakma igazgatóinak informális találkozóján, a legutóbb 2014
októberében megrendezésre került Privátbanki Vezetői Fórumon a szektor vezetőit. A rendezvény fő
témájaként szó esett többek között, a szakmai kihívásaira való aktuális reakciókról, az ügyféligények
mélységi feltárásának szükségességéről, valamint a privátbankárok képzéséről.

MEGÚJULT A MESSZEHANGZÓ TEHETSÉGEK ALAPÍTVÁNY HONLAPJA
Fontosnak érezzük az ügyfeleinkkel közös, valódi, közvetlen társadalmi felelősségvállalást,
ezért 2012 óta a Magyar Privátbankári Konferencia bevételeinek 5%-ával támogatjuk
munkájukat. Megújult honlappal, még több információval és hírrel várják az Alapítvány
tevékenysége iránt érdeklődőket a www.messzehangzo.hu oldalon!

KVALITATÍV KUTATÁS AZ ÉVES TANULMÁNYBAN
Újabb ősz, újabb november. Ez a hónap is a kemény munkáról szól a profizmus jegyében a
Blochamps Capital Kft-nél. Kellemes fáradtsággal kevert izgalommal jelentjük be a
szakma által minden évben fokozott figyelemmel várt Éves Privátbanki
Tanulmányunk megjelenését, ami a hagyományokhoz hűen idén is december
végén kerül a szakmabeliek kezébe. Az idei szakmai elemzés újdonsága, hogy nem
csak rengeteg infografikai elemmel hoz újdonságot , de tartalmazza a 2015 januári
publikálású kvalitatív piackutatásunk kivonatát is, mely részleteiben hivatott feltárni
a privátbanki szolgáltatások célcsoportját jelentő, stabilan magas státusú
társadalmi réteg befektetési szokásainak és igényeinek változásait.
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