Tisková zpráva:193. MANAŽERSKÝ KLUB ČMA BYL PLNÝ ZÁJEMCŮ O VIETNAM

Ve čtvrtek 15. března 2012 byl Golem klub v Praze 1 naplněn do posledního
místečka zájemci o Vietnam, kteří měli především zájem o praktické zkušenosti
hlavního hosta
193. Manažerského klubu České manažerské asociace,
propagátora, znalce a milovníka Vietnamu: předsedu Česko-vietnamské
společnosti Marcela Wintra, který jako majitel marketingové firmy WMC, jenž
se 16 let specializuje výhradně jen na Vietnam, již 44krát tuto zemi navštívil. I
když se 3 pozvaní hosté do Golem Clubu nedostali z důvodu demonstrací
v oblasti Václavského náměstí – program byl přesto bohatý a zajímavý.
Přítomní ocenili i vystoupení dvou dalších hostů, které s sebou Marcel Winter
přivedl. O možnostech strávit krásnou dovolenou ve Vietnamu, či navštívit
služebně toto teritorium, hovořil generální manažer pro Evropu pražské firmy
EAST SEA TRAVEL & AIR SERVICE GROUP Le Anh Hung. Přítomní manažeři
požádali viceprezidenta České manažerské asociace Ing. Ivo Gajdoše, který
večer moderoval, aby ČMA uspořádala ve spolupráci s East Sea Travel & Air
Service Group zájezd do 90 milionového Vietnamu s doprovodem předsedy
ČVS a člena Rady expertů ČMA Marcela Wintra, který je nositelem tří
vietnamských státních vyznamenání. O své
zážitky plynoucí s žitím v ČR se podělil s
přítomnými výkonný místopředseda Českovietnamské společnosti Phan Kien Cuong,
který u nás studuje celkem tři vysoké školy.
Závěrem akce všichni hosté zodpovídali dotazy
přítomných manažerů. Do posledního místa
naplněný Golem klub je všechny odměnil
častým potleskem. Prostě 193.Manažerský
klub ČMA o Vietnamu se vydařil.
193.Manažerský klub České manažerské asociace zahájil její viceprezident Ing. Ivo Gajdoš

Hlavní úvodní řeč o
Vietnamu a
Vietnamcích žijících v
ČR přednesl předseda
ČVS Marcel Winter,
který vyzval přítomné
manažery k návštěvě
90milionového
Vietnamu.

Zleva: Ing. Ivo Gajdoš – viceprezident ČMA, Phan Kien Cuong – výkonný místopředseda
Česko-vietnamské společnosti, Marcel Winter – předseda Česko-vietnamské společnosti a Le
Anh Hung – generální ředitel pro Evropu firmy EAST SEA TRAVEL z Prahy.

Nabídku turistiky do Vietnamu přednesl Le Anh Hung – generální manažer pro Evropu pražské
firmy East Sea Travel & Air Service Group.

Generální manažer Le Anh Hung
přítomné k návštěvě Vietnamu

také

vyzval

O tom, jak se žije Vietnamcům v ČR, hovořil výkonný místopředseda ČVS Phan Kien Cuong.

Golem klub byl skutečně plný manažerek i manažerů, členů České manažerské asociace a
dalších hostů, kteří vystupující odměňovali častým potleskem.

Akce dokázala skutečný zájem o podnikatelské a investorské možnosti ve Vietnamu.

Celý večer ovládla přátelská a chvílemi i veselá nálada.

Přítomno bylo i velké množství manažerek.
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