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WIECZÓR DLA KONESERÓW... ZEGARKÓW 

Pod koniec paêdziernika w hotelu Hilton w Warszawie

odby∏ si´ „Wieczór Konesera” dedykowany zegarkom.

Na wieczór zaprasza∏ Royal Prestige Club oraz magazyn

Top Class i Chronos. G∏ównym punktem programu

podczas tego wieczoru by∏ pokaz najnowszej kolekcji

manufakturowych zegarków Maurice Lacroix - arcydzie∏

sztuki zegarmistrzowskiej. Poza tym zaproszeni goÊcie

mogli pos∏uchaç o sztuce tworzenia najbardziej znane-

go szampana na Êwiecie z ust ambasadora marki Mo-

et &Chandon – Pascala Pecriaux. Wieczór umili∏y s∏od-

koÊci Le Chocolat, nie zabrak∏o aromatycznej herbaty

Ronnefeldt i kawy Nespresso. 

Druga scena wieczoru Konesera odby∏a si´ w klubowej

atmosferze nadanej przez aran˝acje Kler S.A. na 22 pi´-

trze Platinium Towers gdzie goÊcie mogli podziwiaç baj-

kowà panoram´ miasta. Wieczór zakoƒczy∏ si´ loterià

niespodzianek.

PIÓRA I MODA 

19 listopada bie˝àcego roku w Pa∏acu Sobaƒskich w Warszawie

odby∏ si´ kolejny „Wieczór Konesera” – tym razem dedykowany

by∏ przede wszystkim piórom i modzie. Wystàpienie z piórem „Si-

gnature for Good” poprowadzi∏ ekspert firmy Legic. Podczas po-

kazu mody uczestnicy mogli podziwiaç jedwabne, r´cznie malo-

wane suknie projektantki Urszuli Ray oraz r´cznà bi˝uteri´

Katarzyny Frycz i Agnieszki Woliƒskiej. Czekoladowa fontanna

z Cukieterii, oraz degustacje wyÊmienitej kawy Nespresso oraz

herbat Ronnefeldt kolejny raz okaza∏y si´ fantastycznym urozma-

iceniem spotkania. Wieczór swojà obecnoÊcià uÊwietnili prawdzi-

wi koneserzy a urok Pa∏acu, iskry w kominku uzupe∏ni∏y ca∏oÊç.



KPP EMPLOYERS CUP 2009

Fina∏ tegorocznego Mi´dzynarodowego Deblowego

Turnieju Pracodawców KPP Employers Cup trady-

cyjnie rozegrano na kortach Klubu Tenisowego „Ar-

ka” w Gdyni. W czerwcu 2009 roku, pod honoro-

wym patronatem Ministra Sportu i Turystyki,

do rywalizacji przystàpi∏o 20 par. 

Piotr Niebrzydowski i Micha∏ Kojecki zostali

zwyci´zcami KPP EMPLOYERS CUP 2009 W fi-

nale pokonali 6:1 Marka Piotrowicza i Roberta

Szczukiewicza. Trzecie miejsce wywalczyli Krzysz-

tof Rutkowski i Maciej SoÊnicki, którzy wygrali

z Cezarym Go∏awskim i Marcinem Iwaszkiewi-

czem. Puchary, dyplomy i nagrody wr´czy∏ –

w imieniu Prezydenta Konfederacji Pracodawców

Polskich Andrzeja Malinowskiego – Wiceprezydent

prof. Leszek Starosta. 

Po wyczerpujàcych zmaganiach uczestnicy oraz

goÊcie mogli przenieÊç si´ w nieco bardziej zacisz-

nà i spokojnà atmosfer´, jakà zapewni∏ Hotel

Kuracyjny. Wszyscy bawili si´ doskonale,

przy okazji dzielàc wra˝enia z turnieju.

Specjalne podzi´kowania dla artysty malarza Zbigniewa Murzyna

ROYAL PERFECT DAY 

Royal Perfect Day to impreza zorganizowana

przez Royal Prestige Club, Konfedreacj´ Pra-

codawców Polskich oraz nasz magazyn. By∏ to

wyjàtkowy wieczór zw∏aszcza dla paƒ, który od-

by∏ si´ w Holmes Place Premium Club w hote-

lu Hilton.

Podczas tego wieczoru licznie zgromadzone

panie obejrza∏y pokaz mody Bain de Nuit, mo-

g∏y skorzystaç z porad stylistów, zapoznaç si´

z najnowszymi trendami w makija˝u Rouge Bun-

ny Rouge, a do krainy kosmetyków do piel´gna-

cji cia∏a zaprosi∏a goÊci firma Harnn&Thann.

Przyby∏ym wiele emocji dostarczy∏o spotkanie

z taƒcem, które poprowadzi∏ Rafa∏ Maserak.

Podczas tego wieczoru mo˝na by∏o degustowaç

nie tylko zielonà i bia∏à herbat´ Ronnefeldt, ka-

w´ Nespresso, ale tak˝e zielonà czekolad´

Le Chocolat, o której z pasjà opowiada∏a Dorota

Iwanicka. Na zakoƒczenie spotkania odby∏a si´

loteria wizytówkowa, a panie zosta∏y obdarowa-

ne prezentami-niespodziankami. 

Po zrealizowaniu programu ch´tni goÊcie mogli

skorzystaç z bazy Holmes Place Premium Club:

sauny, basenu. To by∏ naprawd´ Royal Perfect Day. 
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