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Kedves Érdeklődő! 
 

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség 
(CFM) alapítója. 

Engedd meg nekem, hogy elsőként nagyon sikeres és boldog 2018-as esztendőt kívánjak Neked, melyben 
eléred céljaid, élmény – siker – tudás hatja át életed területeit a mindennapokban.  
Fogadd tőlem szeretettel a rendszerünket érintő elmúlt hetek eseményeit, amivel az a célunk, hogy első 
kézből kapj tájékoztatást a CashFlow Mágnes életének fontosabb történéseiből.  
A részleteket szeretettel ajánlom figyelmedbe, kellemes olvasást kívánok a 2018. Januári hírlevelünkhöz! 
 
 
 
Barátsággal:  
 
Patvaros István 
alapító 

 

"Tudod, engem nem a pénz, hanem a tudás hajszolása tesz gazdaggá. 
Az a vágy hajt, hogy többet tanuljak, többet tegyek, többet teljesítsek, 
és segítsek azokon, akik tanulni akarnak." 

- Robert Kiyosaki 
 

 

Hogyan tudsz áron alul új építésű ingatlanhoz jutni ma Magyarországon? 

 

Végre új termék van az ingatlanpiacon, ami 

végre azt tudja, amit a CashFlow Mágnes 

rendezvényeken is kipróbálhatsz játékos 

formában. 

Hogy hogyan juthatsz legolcsóbban, akár 40% 

árelőnnyel, rövid időn belül új építésű 

ingatlanhoz akár kiadási céllal? 

 

A válasz: a Nemzeti Otthonteremtési 

Közösségek (NOK) segítségével. 

A NOK egy olyan megtakarítási és egyben befektetési forma új építésű ingatlanok vásárlásához, ahol 

előbb lehet lakásod, mint hogy összegyűjtötted annak teljes értékét. Mindez hitelkamat nélkül! 

A NOK egy közösségi megtakarítási forma, ahol: 

• a tagok együtt gyűjtik megtakarításaikat 180 fős közösségekben 

• minden tag azonos ideig gyűjti megtakarítását 180 hónapig 
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• a tagok minden hónapban azonos összeget fizetnek be a közösség számlájára 

• minden tag jogosult 30%-os álltami támogatásra, ami elérheti akár a 4,5 millió forintos 

támogatást. 

Azok, akik a havi részletek legalább 20%-át már megfizették, részt vesznek a kiválasztási rendezvényen, 

ahol hozzájuthatnak a megtakarítás teljes összegéhez! Érdekelnek a részletek? Gyere el soron 

következő CashFlow Mágnes klubunkban és kérdezd a moderátort a részletekről. 

Ne maradj le, 2018.01.31-ig további 1.080.000 Ft-tal olcsóbban juthatsz hozzá ingatlanodhoz, mely 

költséget a szervező cég átvállalja a szerződésed vonatkozásában (6.000 Ft/hónap kedvezmény a 

teljes 180 hónapos futamidőre). 

 

Átlátható és biztos, ez a NOK! - Itt mindenkinek lesz lakása. 

Ha Te is szeretnél új építésű ingatlant mihamarabb keress minket! 

 

 

CNOK Tanácsadód:  

1052 Budapest, Galamb utca 4. 4/2. 

Patvaros István 

+36 20 388 2989 

 

 

 

Új programelemekkel bővülnek CFM klubalkalmaink 

 

Nagy célokat tűztünk ki idén a CashFlow Mágnes Klubtalálkozó 

programmal kapcsolatban. Megfogadtuk, hogy minden olyan 

részt beleillesztünk a klubprogramba, amivel azonnal 

tudatosabbá tudod tenni a napi pénzkezelési szokásaidat. 

Érdekel az aktuális pénzügyi kimutatásod? Tudni szeretnéd hogy 

is áll a pénzügyi eredményed a mai napon? Érdekel melyek azok 

a formák, amikkel 2018-ban eredményes tudsz lenni 

Magyarországon a befektetői piacon?  

Ne késlekedj, foglald le a helyed klubalkalmainkon, melyre most 

vendégül látunk, azaz a PÉNZMÁGNES Alapítvány állja a 

részvételed díját.  

Aki ügyes, még tud időpontot foglalni a következő hetek időpontjaira, add le a jelentkezésed még ma! 
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Ha mindig is tervezted, hogy részt veszel egy felejthetetlen CashFlow Mágnes Klubtalálkozón, de 

valahogy nem jött össze, most jött el a te időd. Jelentkezz bátran, és mi most az első negyedévben 

ingyenesen biztosítjuk számodra a Klubtalálkozót. Nincs más dolgod, mint jelentkezni az alábbi linken. 

 

Ha még nem sikerült dönteni, röviden összefoglalnám miről is szól egy Klubtalálkozó.  

A fergeteges hangulat mellett komoly befektetési technikákat tanulunk meg anélkül, hogy saját 

tőkénket kellene befektetnünk. Bemutatunk hatékony és működőképes pénzkezelési módszereket.  

A CashFlow 101 segítségével belekóstolhatunk a négy fő befektetési forma bármelyikébe. 

Mindeközben a játékasztal egy remek kapcsolatépítő lehetőség egyben. Ugyanis itt csupa olyanokkal 

találkozhatsz, akikkel egy bizonyos szinten közös céljaitok vannak.  

Várunk szeretettel következő Klubtalálkozónkra amire az alábbi linken tudsz jelentkezni ☺ 

 

 

Energikusan Egészségesen kurzus zajlik Jánoshalma járásban Borotán 

Izgalmasan kezdtük az évet, már január 3-án 

belecsaptunk az iskolai oktatások világába.  

A januárt energikusan egészségesen kurzussal 

kezdtünk, melynek tematikájába az étel és ital 

ajánlásokat Kocsis Bálint mesterséffel közösen 

álmodtuk meg. A program tökéletesen alkalmas arra, 

hogy délutáni felüdülésként a tizenéves 6. – 7. Osztályos 

fiatalok betekintést kapjanak az egészségtudatos 

életmód rejtelmeibe, azonbelül kiemeltképp a tudatos 

táplálkozással kapcsolatos információkba mélyednek el 

moderátoraink segítségével. 

Olyan tudást kapnak a fiatalok, amit a jövőben is kamatoztathatnak. Megtanítjuk őket finom, egyszerű, 

és egészséges ételek és italok elkészítésére, így javítva életminőségükön. 

Az 5 alkalmas Energikusan Egészségesen kurzusunk január 31-én zárul Borotán. Több mint 20 gyerekkel 

tanultunk interaktív módon a helyes táplálkozás és a tudatos életmód rejtelmeiről. 
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A program tematikájából kis ízelítőként: 

Tanultunk a helyes táplálkozás előnyeiről, 

hátrányairól, az alapanyagokról, és elkészítettünk egy 

nagyon finom hideg gyümölcslevest friss fűszerekkel. 

Majd az élő víz, élő tápanyagokról, vízivási szokásokról 

szólt a második találkozó, ahol a vizek 

összehasonlítása, kóstolása, vizek ízesítése 

természetes módon és limonádék elkészítése volt a 

napirend. 

 

Harmadik találkozónkon a mozgás, sportolás és az ehhez kapcsolódó 

táplálkozásról tanultunk, azaz a sportoláshoz szükséges táplálékként 

energiabombát készítettünk aszalványokból mint egészséges nasi lehetősége. 

Ezt követően a koncentrációról, fittségről  esett szó, ahol kiemelt szerep jutott 

a zöldségek felhasználásának, ahol salátamix készült pelyhekkel, illetve olajos 

magvakat, aszalványokat és csírákat kóstolhattak a résztvevők.  

Végül a természetes vitaminpótlásról, ásványi anyagokról, 

egészségtudatosságról tanulunk, ahol turmixok készülnek, ezenbelül a zöld 

turmix, céklás turmix és gyümölcs turmix közül tudnak dönteni a gyerekek, 

hogy melyik is a kedvencük. 

 

Ha tetszett a kurzusunk, örülnénk ha jeleznéd felénk, szívesen megosztjuk a jövőben is iskolai 

jelenléteinket, megvalósuló programjainkat. 

Véleményedet a CashFlow Mágnes Facebook oldalon várjuk, kérjük oszd meg a posztot 

ismerőseiddel és kommentbe írj véleményt e programunkkal kapcsolatban, hogy minél több helyre 

el tudjuk vinni az egészségtudatosságot is a tudatos pénzkezelés mellett a jövőben. 

 

Munkatársakat keresünk 

Úgy döntöttünk ismét bővül a csapatunk. Jelenleg munkatársakat keresünk ügyfélszolgálati és 

marketing munkatárs pozicíókra. A jelöltek önéletrajzait az alábbi e-mail-re várjuk: 

farkas.boglarka@penzmagnes.hu 

  

Az érkező új munkatársakkal küldetésünket 

hatástöbbszörözötten tudjuk biztosítani: a pénzügyi 

tudatosság alapjainak megteremtését Magyarországon 

és a régióban, a vállalkozó szellemű, nyitott fiatalság 

pénzügyi alapismereteinek élményalapú fejlesztésével. 

 

Íme a részletek a pozíciókkal kapcsolatban: 

Nem találtad meg idáig a számodra ideális munkahelyet? 
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Szeretnél egy dinamikusan fejlődő fiatalos csapat részese lenni? 
Még nem múltál el 25 éves és nincs meg a diplomád? 
 
Akkor gyere és pályázz hozzánk! Siess, le ne maradj! 
 
Mi a Cash Flow Mágnes Kft. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő, okosotthon rendszer 
fejlesztéssel és pénzügyi intelligenciával foglalkozó, önfejlesztő és képzési cége vagyunk. Jelentkezz 
hozzánk, ha szeretnél cégünk építésében és fejlesztésében részt venni. 
 

Dinamikusan fejlődő fiatalos és lendületes cégünkhöz keresünk 25 év alatti munkatársat 

ügyfélszolgálati és marketing munkatárs pozícióra. 

 
Ügyfélszolgálati munkatárs feladatai: 

• Ügyfelekkel való telefonos, emailben történő kapcsolattartás (bejövő, kimenő irányban 
egyaránt), 

• Az ügyfelek igényeinek rögzítése ügyviteli rendszerben, adott esetben a feladat más 
munkatárshoz való továbbítása, 

• Az ügyfelek tájékoztatása a szervezet termékeiről, szolgáltatásairól, eljárásairól, 

• Ügyfelek számára történő termékajánlások közvetítése telefonon, emailben, 

• Telesales és piackutatási kampányok megvalósítása az egyes ügyfél célcsoportok számára, 

• Levelek, tájékoztató anyagok és egyéb dokumentumok küldése, 

• Sales és marketing csapattal való együttműködés, 

• Rendezvények szervezésének, dokumentálásának és lebonyolításának támogatása. 
 
Marketing munkatárs feladatai: 

• Grafikai design tervek készítése, hirdetések, reklámanyagok tervezése, lebonyolítása, 

• Arculati kézikönyv ismerete, arculati elemek aktualizálása, felügyelete, 

• Árajánlatok bekérése, döntés előkészítő javaslatok tétele, 

• Gyártási folyamatok időzítése, lebonyolítása, 

• Offline marketing csatornák szervezése, figyelése, hatékonyságának értékelése, 

• Reklámújságok szerkesztése, borítótervek készítése, 

• Weboldalak szöveges és grafikai elemeinek karbantartása napra készen tartása, 

• Partnerekkel folyamatos egyeztetés a kiadványokkal kapcsolatosan, 

• Értékesítés-támogatás, 

• Piac- és konkurenciaelemzési riportok készítése, prezentációja,  

• Marketing prezentációk készítése, 

• Márka imázs és ügyfél-elégedettség növelése, 
 

 
Az ideális jelentkező az alábbiakkal rendelkezik: 

• 18-25 év közötti fiatal középfokú végzettséggel, 

• Valós számítástechnikai ismerettel (Word, Excel), 

• Problémamegoldó képességgel, 

• Kezdeményezőkészséggel, előrelátóan cselekvő típussal, 

• Gyors és minőségi munkavégzéssel, terhelhetőséggel, és precizitással 

• Jó szervezőkészséggel, rendszer szemlélettel,  

• Aki szeret csapatban és önállóan is dolgozni, 

• Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel bír szóban és írásban egyaránt, 
közvetlen és megbízható személyiség egyben. 
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Amiért érdemes nálunk dolgozni, amit kínálunk: 

• Munkatársainkkal élvezet együtt dolgozni, 

• Teljes, 8 órás munkaviszonyt, 

• A munka elvégzéséhez az eszközöket biztosítjuk (laptop, telefon, iroda, stb.) egy teljesen új 
irodában, 

• Folyamatosan segítjük munkatársaink fejlődését saját mentor programunkkal, 

• Érdekes és sokszínű munkát, 

• Hosszú távú karrierlehetőséget, 

• Versenyképes fizetést. 
 

Előny: 

• Maximum OKJ-s nem felső fokú végzettség 

• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás 
 

Munkavégzés helye: Eger - belváros 
 
Jelentkezés: 
Amennyiben megfelelsz a fenti feltételeknek, kérjük, küldd el fényképes önéletrajzodat és motivációs 
leveledet a farkas.boglarka@penzmagnes.hu e-mail címre. 
 

 

Click4Skill mobil nyelvtanár: 
 
Elindult tátmogatói programunk. Jelentkezz most és 
adományozz Click4Skill mobil nyelvtanár licenszt 5 
gyereknek egy általád választott iskolába. Támogató 
csomagunk megvásárlásával neked is jár 2db 
Nyelvtanár. Támogató csomagot a képre kattintva 
tudod megvásárolni. 
 
 
 
 
 

Cash Flow Mágnes Kft. 
3300, Eger Széchenyi utca 23 

Adószám: 23898116-2-10 
+36 70 632 5669  

Copyright © 2017 Cash Flow Mágnes Kft. 

 


