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To, co kobiety 
lubią najbardziej...
Czy do dobrej zabawy kobiety potrzebują mężczyzn?
Niekoniecznie. Jak się okazuje spotkania w typowo „babskim
gronie” także bywają bardzo udane 



Aby impreza była
udana, musiała
spełnić przynajmniej

trzy warunki. Jednym z nich
było odpowiednie miejsce,
do którego z pewnością
można zaliczyć Holmes
Place Premium Club
w hotelu Hilton, gdzie
odbyło się pierwsze w tym
roku spotkanie z cyklu 
Royal Perfect Day. 
Warunek drugi to doborowe
towarzystwo, a to już
zasługa przybyłych Pań,
w głównej mierze członkiń
Klubu Polskiej Rady Biznesu.
Warunek trzeci to atrakcje
wieczoru, a tych nie
brakowało. 

Specjalne podziękowania
dla fotografa Andrzeja
Szulca za prowadzenie
galerii zdjęć Royal
Prestige Club 
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Pod czas po ka zu mo dy mar ki Spor talm mo del ki pre zen to wa ły
ory gi nal ne i świet ne ja ko ścio wo stro je do czyn ne go wy po czyn ku 

Pi kan te rii te mu show do da wa ła bie li zna Pal mers,
za lot nie wy sta ją ca spod spor to wych ubrań

Świę to wa nie nie mo gło się obyć bez ko lej nej dam skiej przy jem -
no ści, czy li ko sme ty ków

Pa nie mia ły oka zję za się gnąć ra dy eks per tów w spra wie wła ści -
we go do bo ru bie li zny

►

Życzenia
wszystkim

Paniom z okazji
Dnia Kobiet

składał Rafał 
Maserak 

Finałowym akcentem spotkania było ogniste tango w wykonaniu
Rafała Maseraka i Magdaleny Soszyńskiej – Michno


