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TISZTELT PARTNERÜNK!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavalyi évben
tapasztalt széleskörű szakmai érdeklődésre és a résztvevők általi
pozitív visszajelzésekre való tekintettel Társaságunk 2011. június
utolsó napjaiban ismét megrendezi a Magyar Privátbankári
Konferenciát. A II. Magyar Privátbankári Konferencia ismételt
célja, hogy fórumot biztosítson a szektor szereplői számára új
szakmai ismeretek megszerzésére, lehetőséget nyújtson az érdemi
szakmai disputára a szektor hazai állapotáról és fejlesztési
lehetőségeiről, de egyben újra kitűnő alkalom is lesz a piac
szereplőinek az egymással való konzultációra. A tavalyi évhez
hasonlóan
a
szakmai
találkozón
vendégeinknek
a
panelbeszélgetések szünetében lehetősége nyílik az eseményt
támogató luxus márkák képviselői által kiállított standok
megtekintésére is, mellyel a Társaság szándéka, hogy a standokon
bemutatásra kerülő luxustermékeken keresztül a privátbankárok ne
csak az alapvető banki szolgáltatásokkal, hanem a kiegészítő
kényelmi szolgáltatási lehetőségekkel is kapcsolatba kerülhessenek,
és adott esetben mindennapi munkájuk során módjuk legyen
alkalmazni is azokat a különleges ügyféligények teljesebb
kiszolgálása érdekében.
Társaságunk 2009. és 2010. után idén újabb megtisztelő
megkereséseket kapott vállalati treasury üzletviteli tanácsadói
területen, hogy szakmai konzultációs együttműködések során a
Partnerek devizakitettségének aktuális és jövőbeni kezelését
támogassa. Független szakértőként a szakmai munka során a
Megbízók részére elvégezzük a Partner fedezeti ügyleteinek belső
szabályozását, ajánlásokat téve a Megbízó fedezeti stratégiájának
alakítására, folyamatosan monitorozva a magyar gazdasági
környezetet, a konvergencia irányokat és ezek devizaszempontból az
adott vállalatra gyakorolt hatásait. Az együttműködések során
természetesen a Társaság szakértői kontrollja kiterjed a határidős
deviza fedezeti ügyletek stratégiai tervezésére, illetve az esetlegesen
az
elmúlt években megkötött ügyletek utólagos
szakmai és jogi vonzatainak ellenőrzésére
is.
Társaságunk a magyar piac
meghatározó gazdasági újságírói
Blochamps Sajtóreggeli
számára a 2011-es év Magyarországi
2011. március 9.
Megtekintés
privátbanki piaci trendjeiről és a
magyar
privátbanki
szolgáltatók
kitörési
lehetőségeiről
adta
elő
tapasztalatait „Merre tovább private
banking?” című prezentációja és szakmai

Világgazdaság
2011. március 10.
Kiáramló
magánpénzek
Megtekintés

Napi Gazdaság
2011. március 10.
Csak látszólag van több
gazdag
Megtekintés

BORS
2011. március 14.
Ötven év felettiek a
leggazdagabbak
Megtekintés

Figyelő
2011. március 24.
Tömeges Jenbukások
Megtekintés

Budapest Business
Journal Online
2011. március 29.
Private bankers set
sights one notch lower
Megtekintés

Manager Magazin
2011. április 8.
Megkevert betétek
Megtekintés

Budapest Business
Journal
2011. április 08.
Private bankers lower
their hopes
Megtekintés
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beszélgetés keretében. A Sajtóreggelin elhangzottak összefoglalása több gazdasági napi-, heti-,
és havilapban megjelent, melyeket honlapunkon nyomon követhetnek. Ajánljuk figyelmükbe
egyéb megjelenéseinket is, melyeket a hírlevelünk jobb oldalán található szövegdobozból
közvetlenül is elérhetnek.
Társaságunk vezetői számára megtiszteltetést jelent, hogy speciális
szakterületünknek köszönhetően számos alkalommal kérik fel
konferenciákon prezentálásra. Karagich István 2011. március 29-30-án a
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán megrendezett
"Pécsi
V. Pécsi Pénzügyi Napokon vett részt, melyen „A privát
Tudományegyetem, V.
vagyontranszfer hatásai Magyarországon” témakörben volt lehetősége
Pécsi Pénzügyi
meghívott előadóként a Nemzetgazdasági Minisztérium Államtitkára, a
Napok"
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Alelnöke, a BÉT
vezérigazgatója, valamint az Állami Számvevőszék Alelnöke mellett
előadást tartani.
Külön öröm volt számunkra, hogy a Time Magazin Magyarországon tett látogatása során
megtisztelte Társaságunkat egy személyes találkozóval. A Magazin munkatársai felkeresték a
hazai üzleti élet több tagját, köztük Ügyvezető igazgatónkat is, aki független szakértőként
osztotta meg gondolatait hazánk gazdasági viszonyairól. A Time Magazin mellékletében
júniusban várható „Hungarian Business Outlook” megjelenést szintén Sajtómegjelenéseink
között találhatják majd meg Partnereink.
A társadalmi szerepvállalás részeként Társaságunk munkatársai
adójuk 1%-val a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány-t támogatják.
Az Alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű, bármely sportágban,
művészeti ágban tehetséget mutató, korosztályos társaik
teljesítményétől kiemelkedő, szorgalmukkal, magatartásukkal,
tanulmányi eredményeikkel példamutató, ám támogatásra szoruló
kisiskolás korú gyermekek tehetséggondozását segíti.

Blochamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.
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