
Women, wine and singing’ declare men when asked 
about their interests. Women would answer the 
same question in a different way saying:dance, 
‘beautiful appearance, and jewelry’. These are the 
passions that the guests of Egurrola Dance Studio 
who came to take part in the event organized 
by the Royal Prestige Club on the Women’s Day 
were able to cultivate. In addition to Latino dance 
workshops, aesthetic medicine and dentistry 
issues dominated the meeting. The company 
Dental Excellence offered advice to the quests 
and presented the latest achievements of cosme-
togy, in particular, the Cosmetics Oscar winning 
products from marine algae offered by AndreZa-
gozda Laboratory. The attention of the women was 
attracted by the display of Pilgrim Jewelery which 
was characterized by its originality at the same 
time emphasizing the individuality of its owner. 
Other senses could enjoy the menu prepared by 
the Bali & Buddha Club Gallery complemented 
by wines selected by dobrewina.pl, Irving tea and 

Kobiety, wino i śpiew – deklarują mężczyźni 
pytani o swoje zainteresowania. W przypadku 
kobiet odpowiedź brzmiałaby raczej – taniec, 
piękny wygląd i biżuteria. Tym właśnie pasjom 
mogły hołdować panie przybyłe do Egurrola 
Dance Studio na imprezę organizowaną przez 
Royal Prestige Club z okazji Dnia Kobiet.  
Obok warsztatów tanecznych w rytmie latino 
spotkanie zdominowały nowości medycyny  
i stomatologii estetycznej – rolę eksperta pełniła 
firma Dental Excellence oraz najnowsze osiąg-
nięcia kosmetologii na przykładzie nagrodzo-
nych Kosmetycznymi Oskarami produktów z 
alg morskich oferowanych przez Laboratorium 
Andre Zagozda. Wzrok kobiet przyciągała 
biżuteria Pilgrim – oryginalna i podkreślająca 
indywidualizm jej właścicielki. Pozostałe zmysły 
dopieszczało menu przygotowane przez Galerię 
Bali&Buddha Club, uzupełniane winami dobra-
nymi przez dobrewina.pl, herbata Irving i kawa 
Nespresso. Słodkim akcentem były Delicje Ladies 
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oraz finałowy tort na część przybyłych pań, 
który uroczyście rozkroili Prezes Eko Osiedla 
– Iwona Zdanowska i Agustin Egurrola. 
Sponsorem głównym spotkania była firma Eko 
Osiedla, oferująca innowacyjny na polskim 
rynku system do budowy domów z bali drew-
nianych (System Eco-Bal), będących ekologiczną, 
oszczędną, trwałą i niezwykle urokliwą alterna-
tywą dla budownictwa tradycyjnego. Organi-
zatorom imprezy – Royal Prestige Club, szkole 
Egurrola Dance Studio oraz Fundacji Polish 
Prestige Hotels gratulujemy rozmachu w przy-
gotowaniu spotkania i sukcesu w realizacji. n
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Nespresso coffee. Among the desserts there were 
Delicje Ladies and the gateau served at the event 
finale ot honor the guests by president of Eco 
Osiedla Iwona Zdanowska and Agustin Egurrola. 
The main sponsor of the event was Eko Osiedla 
company, offering innovative wooden log systems 
(Eco-Bal) on the Polish market, which are an 
enironment friendly, economical, durable and 
extremely charming alternative to traditional 
construction systems. The organizers of the 
event - Royal Prestige Club, Egurrola Dance 
Studio and Polish Prestige Hotels Foundation should 
be congratulated on the momentum in the prepa-
ration of meetings and its successful organization. n
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