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TISZTELT PARTNERÜNK!

A

gazdaságpolitikai változások talán legszignifikánsabban
magánszemélyeket érintő tétele az egykulcsos
adórendszer bevezetése, valamint a nyugdíjrendszer átalakítása
világossá tették, hogy az öngondoskodás mindinkább
nélkülözhetetlen stratégiai eleme lesz életünknek. A gazdasági
válság keserű tapasztalatai a befektetői attitűd változásához
vezetnek, várhatóan mind többen keresik megtakarításaik
hosszabb távú, biztonságos befektetésének lehetőségét,
melynek köszönhetően a tartós befektetési számla és a nyugdíjelőtakarékossági számla fokozatosan és egyre jobban beépül a
köztudatba.
Társaságunk
vagyonstrukturálási
szolgáltatásának
jelentősége, tanácsadói munkánk gyakorlata a gazdasági,
társadalmi folyamatok fényében erősödik, így a Blochamps
Capital Kft. évtizedes szakmai múltjával, privátbanki jellegű,
vagyontervezési üzletviteli tanácsadói ismereteivel és
devizapiaci befektetői tapasztalatával továbbra is örömmel áll
partnerei rendelkezésére.

A hazai privátbanki szektor kialakulása óta a
legjelentősebb kihívásokkal a 2009-2011 közötti időszak
állította szembe a szolgáltatókat, ám várakozásaink szerint ez
egyben lehetőséget is kínál számukra a hiányosságok
felülvizsgálatára és számottevő innovációk bevezetésére. A
lehetséges kitörési pontokra a Blochamps Capital Kft. többször
is rávilágított a sajtóban, illetve szakmai fórumokon egyaránt.
Társaságunk örömmel fogadott el felkéréseket egyes
hazai pénzügyi szolgáltatók privátbanki tanácsadóinak szakmai
képzésére. A „Private Banking Training Seminar” legfőbb célja a szakmai ismeretek felfrissítése,
bővítése mellett a Társaságunk által követett klasszikus, nyugati értelemben vett privátbanki
tanácsadói koncepció megismertetése. Reméljük, hogy az évek alatt felhalmozott szektorspecifikus tudásunkkal és építő kritikával lesz módunk a jövőben is támogatni a hazai
privátbanki üzletágak tevékenységét.
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A Blochamps Capital Kft. számára külön megtiszteltetést jelent, hogy számos
alkalommal kérik fel konferenciákon prezentációkra, s a gazdasági sajtó munkatársai is
folyamatosan fordulnak bizalommal Társaságunkhoz, hogy kikérjék a vagyonstrukturálási és
privátbanki területet érintő aktuális szakvéleményünket. Az utóbbi hónapokban Társaságunk
örömmel tett eleget több előadói, moderátori felkérésnek is:
Portfolio.hu Wealth Management Konferencia Private Banking Szekció
Privátbanki szekció vezetése
Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék
A devizapiaci kereskedés összefüggései, intézményei és hazai gyakorlata
XX. Jubileumi Vezérigazgató Találkozó
Banki szektor helyzetelemzése és kilátásai
Pécsi Tudományegyetem, V. Pécsi Pénzügyi Napok
A privát vagyontranszfer nemzetközi relációi

A Blochamps Capital Kft. ügyvezető igazgatója, Karagich István Úr 2010ben ismét abban a megtisztelő felkérésben részesült, hogy az ötödik alkalommal
megrendezésre kerülő „MasterCard – Az év bankja” program keretében, a neves
szakemberekből álló zsűri tagjaként szavazva, a Magyarországon működő
kereskedelmi bankok versenyén a szféra szereplői számára rangos elismerések
odaítéléséről dönthetett.
Folyamatosan fejlődő cégünk életében fontos szerepet játszik, hogy a mindennapos üzleti
kommunikáción, együttműködésen felül a bizalmi kapcsolatot erősítve, Partnereinket kötetlen
programokra invitáljuk. Az idén 10 éves Blochamps korábbi rendezvényének anyagait és a
fotóarchívumot jól eső nosztalgiával néztük végig, amit Ön is megtehet az alábbi linken.
A Blochamps Capital Kft. a szociálisan hátrányos helyzetű, bármely
művészeti ágban tehetséget mutató, korosztályos társaik teljesítményétől
szorgalmukkal, magatartásukkal, tanulmányi eredményeikkel példamutató, ám
szoruló kisiskolás korú gyermekek tehetséggondozását végző Messzehangzó
Alapítvány (www.messzehangzo.hu) részére mind szakmai munkával,
mind anyagi hozzájárulással 2010-ben is segítséget nyújtott az
Alapítvány céljainak eléréséhez. A Társaság az Alapítvány munkáját,
annak 2008-as alakulása óta csaknem 20 millió összegű adománnyal,
illetve közvetett támogatással segítette.

sportágban,
kiemelkedő,
támogatásra
Tehetségek

Társaságunk 2011-ben is igyekszik magas szintű, szakmailag megalapozott, bizalmi
partnerségen alapuló ügyfélkiszolgálást nyújtani. Reméljük, az idei évben is eredményesen
támogathatjuk Ügyfeleink vállalkozását, személyes pénzügyeit a sikerek elérésében.
Üdvözlettel:
Blochamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.
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