Dunakanyari Duma-kanyar
PAPYRUS HUNGÁRIA RT. VEVŐTALÁLKOZÓ
2005. augusztus 20.

A Papyrus Hungária Rt. idei vevőtalálkozója keretében ismét újdonsággal lepte meg partnereit.
Augusztus legideálisabb hőmérsékletű napján
a Duna hűs habjai kívántak kellemes hajóutat
a meghívottaknak. A kétszázötven fős társaság
programja ugyanis a Táncsics nevű hajón vette
kezdetét.
A felszálláskor minden résztvevőről digitális
fénykép készült, melyeket a fedélzeten Optiphoto
papírra ki is nyomtattak, majd a meghívottak ezt
ízlésesen megtervezett borítóban ajándékként
haza is vihették. A Papyrus hagyományainak megfelelően minden, a rendezvényt kísérő nyomtatott
anyag, mint a meghívó (beszállókártya), a programfüzet, a tombolajegy és az italkuponok a cég
által forgalmazott papírra (OptiImage) készültek.
Azon partnerek, akik többször vettek már részt
a vállalat rendezvényein, vélhetően egész kis sorozatot gyűjthettek össze az ilyen jellegű kiadványokból.
Visegrád felé haladva a vadregényes Dunakanyar festői látványa mellett a vendégek szórakoztatásáról papírmerítő (Vincze László papírmerítő
Szentendréről), karikatúrarajzoló, jósnő és kellemes zene gondoskodott. A hajón elköltött ízletes ebéd után, Visegrádra érkezve, egy egész lovagkori udvartartás várta a kirándulókat, hogy
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felkísérje őket a Salamon-toronyba, a lovagi torna színhelyére. Itt megismerkedhettek a Szent
György-lovagrend történetével, majd király- és

királynőválasztásra került sor a közönség soraiból.
Ezt látványos középkori tánc- és zászlóbemutató
követte olasz vendégművészek közreműködésével,
majd vérbeli küzdelem bontakozott ki a lovagi
torna során, ahol az egymással küzdő magyar vitézek a harci virtus minden fortélyát bemutatták.
A műsorból természetesen a solymászbemutató sem
maradhatott ki. A gazdag program után a vendégsereg az ünnepi menet kíséretében visszatért a hajóra, ahol meglepetéskoncert várta őket. Az Irigy
Hónaljmirigy most sem hazudtolta meg önmagát,
vidám paródiájukat nagy tetszéssel fogadta a közönség. A hajó ezután felszedte a horgonyt, és
a nap legnagyobb szenzációjának ígérkező tűzijáték helyszíne felé vette az irányt. A visszaúton
sem unatkozott senki, hiszen rulett és Black Jack-

játék, valamint tombola, na és persze kellemes
zene szórakoztatta a vendégeket.
Vacsora előtt Jakob Jonsson úr, a Papyrus Hungária Rt. igazgatója – legnagyobb meglepetésre –
magyar nyelven köszöntötte a vendégeket. Beszédében megköszönte az eddigi együttműködést,
valamint azt, hogy a partnerek elfogadták a meghívást. Felhőtlen szórakozást kívánt mindenkinek
a nap hátralévő részére. Kitért a Papyrus partnereihez fűződő hosszú távú, jó kapcsolatának fontosságára. Beszélt arról, hogy az üzleti kapcsolaton
kívül milyen fontosak az ilyen jellegű találkozások, ahol egyszerűen csak jól érezzük magunkat,
és más oldalról is megismerhetjük egymást.
Az ínycsiklandó vacsora igen kellemes hangulatban zajlott. A nap fénypontja természetesen
a hagyományos augusztus 20-ai tűzijáték volt,
melyet a Papyrus vendégei a Duna vizéről, az Erzsébet hídhoz közel horgonyzó hajóról nézhettek
végig. A tűzijáték gyönyörű színei igazi élményt
jelentettek minden résztvevőnek. A program sikerét az is jelzi, hogy amikor a hajó kikötött, az
igen vidám hangulatú csapat jó néhány tagja
táncraperdült.
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