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Ezúton Kívánunk Partnereinknek Sikerekben Gazdag 2015-ös évet!
Elkészült a 2014-es Privátbanki
Tanulmányunk
A Blochamps Capital Kft. életében
mindig sűrűek a decemberek, ez a 2014es évben sem volt másként. Az elmúlt
időszak kemény munkáját a január
elején megjelent éves tanulmányunk is
visszaigazolja. Nyolcadik éve megjelenő
egyedi összefoglalónk - „PRIVÁTBANKI
PIAC MAGYARORSZÁG 2014. TÉL, A
MAGYARORSZÁGI
PRIVÁTBANKI
SZEKTOR
ÁLLAPOTFELMÉRÉSE” 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.

Az élen járunk – Blochamps
A Blochamps Capital megalakulása óta
igyekszik kiemelkedő szakértelmével és
hozzáértésével – olykor kritikusan nyers
tényekkel,
de
a
valósághoz
hű
őszinteséggel - közvetíteni a piaci
eseményeket,
prognózisokat.
Professzionális megoldásokat kínáljuk
üzleti stratégia felépítésére/tervezésre,
privátbanki tanácsadók továbbképzésére,
marketing
kommunikációs
stratégia
kialakítására. Szolgáltatásainkról alapos
képet
kaphat,
ha
átolvassa
Menükártyánkat,
melynek
minden
elemével személyre szabottan állunk a
Megbízó rendelkezésére.

Jótékonysági hangverseny
A 2015-ös év nem csak a 2014-es
Privátbanki Tanulmány debütálása miatt
indult izgalmasan, de a Messzehangzó
Tehetségek Alapítvány
által idén
ismét
megrendezésre
kerülő
Jótékonysági
Hangverseny
megvalósításához is igyekszünk aktív
segítséget nyújtani. A Blochamps Capital
értékrendjében kiemelt helyen szerepel
a társadalmi felelősségvállalás, a
rendezvényt
100
db
belépőjegy
megvásárlásával támogatjuk. További
részletekről az Alapítvány honlapján
olvashat.

Index.hu
2014. január 21.
Percek alatt elégtek
tízmilliárd forintok

Forbes
2014. november 3.
A gazdasági elit hitet
teremt - Vélemény

Haszon Magazin
2014. november 6.
Kivételes bánásmód –
Privátbanki körkép

Heti Válasz
2014. november 19.
Szivárognak vissza a
pénzek - SMSZ

Sztárparádéval tér
vissza James Bond
Sam Mendes rendező decemberben
jelentette be a 24. Bond-film címét és
mutatta be szereplőgárdáját. A Bondrajongóknak ismerősen csengő filmcím, a
SPECTRE, egy Bond ellenségeket tömörítő
szervezet
neve.
Decemberben
megkezdődtek a forgatások, melyeken
Pinewoodban, Londonban, Rómában,
Mexikóvárosban,
Marokkóban
és
Ausztriában hét hónapon keresztül
dolgozik a már ismert és nagy sikerű stáb.
Társaságunk a novemberi premierre
ezúttal is exkluzív filmvetítéssel készül !

HVG
2014. január 24.
Óriáslesiklás –
erősödő svájci frank

vs.hu
2014. január 22.
Magyarokat is elsodort
a frankcunami

Napi Gazdaság
2014. december 5.
Karagich István
interjú

Napi.hu
2014. január 13.
Ennyivel gazdagodik
idén is a felső tízezer

Népszabadság
2014. január 21.
Adóssághegy lett a
befektetésből
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