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Kedves Klubtagok és Barátaink! 

 

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket az 

V. Német Üzleti Bálra 

2018. május 26-án 17:00 órától a Pesti Vigadóba. 

 

Az előző évek nagy sikerére való tekintettel kerül megrendezésre az V. Német Üzleti Bál 

2018. május 26-án 18:00 órától a Pesti Vigadó impozáns épületében. Mivel a Német 

Üzleti Klub munkásságát mindig is a német-magyar barátság ideája vezérelte és fogja is 

vezérelni, ezért ezen az ünnepi alkalmon ismét olyan kivételes személyeket fogunk 

kitüntetni a Német-Magyar Barátság DWC-díjával, akik hosszú munkásságuk folyamán 

fáradhatatlanul e két ország és népeik kapcsolatainak erősítésén fáradoztak. Ez a 

kapcsolat és ezen barátság további őrzése és erősítése ad keretet az elegáns, egyben 

szórakoztató estünkhöz, modern tánczenével, valamint kulturális programokkal 

fűszerezve. 

 

Program:  17:00 Kapunyitás, regisztráció és köszöntés 

                 17:50 Helyek elfoglalása a bálteremben 

                 18:00 V. Német Üzleti Bál kezdete 

 

Az első osztályú szórakoztatást többek között Szabina Schnöller, az idei év egyik 

sztárvendége fogja szolgáltatni, aki egy színes, opera és operett részletekből álló 

repertoárral érkezik. Továbbá, az est folyamán láthatjuk majd az egyedülálló 

zongoraművész, Boros Misi előadását, aki 2014-ben első helyen végzett Magyarország 

klasszikus zenei tehetségkutató műsorában, a Virtuózokban. A programot modern tánc 

zenével a Cool Miners Band fogja kísérni. 

 

A Bál folyamán a Kempinski Hotel Corvinus Budapest fog gondoskodni róla, hogy a 

vendégek ne csak kulturális élményekkel gazdagodhassanak, hanem egy fenséges négy 

fogásos vacsorát is élvezhessenek közben. A kiváló minőségű magyar borokat idén is 

a Sauska biztosítja vendégeink számára.  
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Dress Code:    Black tie 

Jegyárak:      - DWC klubtagok és kísérőjük számára 25.000 Ft 

                      - Vendégek számára 35.000 Ft 

Az árak a négyfogásos menüt és a teljes italfogyasztást tartalmazzák. 

Asztalfoglalás (10 főre) szintén lehetséges, akár céges logó elhelyezésével is az 

asztalon. Természetesen új szponzorok jelentkezését is bármikor szívesen fogadjuk. 

 

Nagy örömünkre szolgálna, ha minél több embert üdvözölhetnénk a rendezvényen, ezért 

várjuk mielőbbi szíves jelentkezésüket! 

  

Üdvözlettel, 

 

 

 

Dr. Arne Gobert 

Elnök 

 

 

 

 

Támogatóink: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


