Jubileumi országos MKB Professzori Klub rendezvény
Immár negyedik alkalommal tartott az MKB Bank országos rendezvényt Domonyvölgyben, a Lázár
Lovasparkban 2016. június 5-én, mely egyúttal jubileumi alkalom is: 10 éves lett az MKB Professzori Klub.
Az MKB Professzori Klubnak mára közel 1300 tagja van, a magyarországi egyetemi tanárok több mint 70
százaléka. Az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB SZÉP Kártya is
támogatta az esemény sikerét: pénztári megtakarítási tippekkel vártuk az érdeklődőket, valamint
szolgáltató partnereink színesítették a programkínálatot többféle szűrővizsgálattal, termékbemutatókkal,
szolgáltatói kedvezményekkel.

Ötleteket adtunk a megtakarításokhoz
Az információs pultunknál megtudhatták tőlünk, hogy az MKB Pénztárak
segítségével miként gondoskodhatnak saját és családjuk egészségéről, hogyan
biztosíthatnak kedvezőbb anyagi helyzetet a nyugdíjas évekre az életszínvonal
tartásával és a hétköznapi költségek csökkentésével. Bemutattuk, milyen
lehetőségeik vannak a kikapcsolódásra az MKB SZÉP Kártyával.

Tanácsokat nyújtottunk az egészséges élethez
Általános állapotfelmérés: a helyszínen a látogatók különböző szűrővizsgálatokon
vehettek részt partnerünk, a Hungária Med-M jóvoltából. Vérnyomásméréssel,
csontsűrűség vizsgálattal, Vicardio szív-stresszméréssel, testanalízissel néhány perc
alatt kaphattak felvilágosítást egészségi állapotukról, valamint hasznos életmód tanácsokat.
Lábunk egészségének megőrzése szempontjából nagyon fontos a megfelelő cipő
kiválasztása. A Revans 2000 Kft., a több mint száz éves múltra visszatekintő Scholl
lábbelik legnagyobb forgalmazója a helyes lábápoláshoz adott tanácsokat a helyszínen,
továbbá bemutatta legújabb cipőmodelljeit.
Testi-lelki feltöltődés: maximális kényelemben komplex masszázsélményben
részesülhettek.
A vendégek kipróbálhatták a Casada Hungary Kft. szolgáltatónk által forgalmazott
speciális masszázsfotelt, kézi masszírozó készüléket, gerincterápiás pihenőpadot és a vibrációs trénert is.

Igényes szórakoztató programok
A közel 1000 vendég 47 különböző programból választhatta ki az érdeklődésének leginkább megfelelőket.
Az idén 25 éves MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. egész nap lehetőséget biztosított a legújabb KIA, Suzuki és
Mercedes személygépjárművek kipróbálására, tesztvezetésére. Kiváló előadók, zenészek, művészek
előadásában a tudomány, az irodalom, a klasszikus- vagy könnyűzene és más művészeti ágak iránt
érdeklődők éppen úgy megtalálták a kedvükre való programokat, mint azok, akik csak vidámságra vagy
kikapcsolódásra vágytak, szép környezetben, a Lázár Lovaspark festői helyszínén.
A napot nagy érdeklődés övezte, öröm és vidámság jegyében telt, mindenki felejthetetlen élményeket
szerzett.

SZEMÉLYESEN ÖNNEK!
Az MKB Bank, az MKB Egészség-és Önsegélyező Pénztár, az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB SZÉP Kártya
üzletágak közösen mindent megtesznek azért, hogy akik bennünket választanak, elégedettek legyenek
szolgáltatásainkkal.

Életképek a rendezvényről

