Kedves Keresztnév!

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

Baráti üdvözlettel:

Patvaros István
alapító

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

többet

teljesítsek,

- Robert Kiyosaki

Tréner team coach facilitátor
Fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést, így erre az évre is igyekeztünk olyan tudást hozni a
rendszerünkbe, ami tagjaink fejlődését nagyban segíti. Egész éven át tartó Tréner – Team Coach –
Facilitátor képzés segítségével már gyakorlatban is alkalmazzuk az elsajátított ismereteket. Ennek
keretében mentoring programunkban a februári hónapban a tanulási stílusokról tanultak a
résztvevők. Kielemeztük az egyes stílusok működését a gyakorlatban, nagy örömmel fogadták a
résztvevők ezt a tudást, továbbá az újonnan a csapatba érkező munkatársak személyiségeit is jó
pár csapatszerepet, viselkedési mintákat és lelkület típusokat vizsgáló tesztekkel igazítottuk
rendszerünkbe. Minden hónapban új elemmel bővítjük a csoportmunkát, dinamikát és ezáltal
elérjük, hogy folyamatosan fejlődjünk és fejlesszük munkatársainkat, önkénteseinket és mentoring
tagjainkat egyaránt.

1

A jövőben e képzéssel bővült tudást szeretnénk a rendszerben felhasználni, a munkatársaknak átadni,
fejleszteni őket, hogy könnyebben haladjanak céljaik irányába.

Dübörög a Nemzeti Otthonteremtési Közösség
Január hónapban országosan a TOP 3 értékesítők közül egyet a Cash Flow Mágnes Kft. biztosított,
amelyért egy 3 napos luxus pihenés volt a jutalom az ötcsillagos Sárváron található Spirit Hotelben.
Átlátható és biztos, feketén – fehéren! – Ez a NOK! – Itt mindenkinek lesz lakása.
Ha Te is szeretnél új építésű ingatlant mihamarabb keress minket, még most is nagyon kedvező
feltételekkel lehet új építésű ingatlan előtakarékossági terméket igénybe venni!
Már jó pár ügyfelünk élt a lehetőséggel és ezáltal futamidő közben jut hozzá a 4,5MFt-os állami
támogatáshoz a megtakarási szerződéses összegén felül. Így középtávon megtakarítóból Ingatlan
befektetővé válnak ügyfeleink, ami hatalmas érzés, hogy végre olyan megoldást tudunk adni, amiről a
CashFlow101 szimulációs játékok során sokat szó esik. Bőven kétszámjegyű hozam, mindez biztosan,
ingatlan
befektetésből?
Igen!
Érdeklődj a részletekről mielőbb, hogy még kevesebb saját tőkét kelljen használnod az ingatlanod
megvásárlásához!
CNOK Tanácsadód:
1052 Budapest, Galamb utca 4. 4/2.
Patvaros István
+36 20 388 2989

Ingatlan befektetési barométer
Ingatlan befektetési barométerünk nagy népszerűségnek örvend!
TE vajon melyikbe tartozol?
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Töltsd ki Te is, próbáld ki mennyire vagy otthon a befektetés világában!

KITÖLTÖM
Borotai Energikusan Egészségesen kurzus kiértékelése
él-Alföldön, Jánoshalma Járásban, Borota településen januárban lebonyolítottuk az Energikusan
Egészségesen kurzust, melyen a PÉNZMÁGNES Alapítvány szakképzett moderátori csapata találkozott
a tizenéves gyerekkel. A Kocsis Bálint Mesterséf barátunkkal közösen összeállított tematika ragyogóan
működött, imádták a résztvevők a finomabbnál – finomabb ételeket – italokat, melyeket maguk
készíthettek
el
egyszerű
módon.
A résztvevő gyerekeknél látni szerettük volna, hogy a kurzus végeztével mekkora tudásra tesznek szert,
ezért
teszteket
töltettünk
ki
velük.
Az
eredményekről
röviden:
Egészségtudatos témával kapcsolatos ismereteik tekintetében komoly növekedés látszik a kurzus
indítása és zárása között a résztvevőknél, 20%-os emelkedést mutat a témakör ismeretanyagában.
Étkezés témakörben a résztvevők egyharmada átállt a napi ötszöri étkezésre a kurzus folyamán.

Egészségi állapot témakörben a gyerekek sokkal jobban magukba néztek és itt is javulás állapítható
meg, sőt, a kurzus végén volt olyan gyerek is, aki őszintén bejelölte, hogy rossz az egészségi állapota,
ami szintén nagyra értékelendő, főként hogy ezen változtatni kíván a jövőben.
Napi folyadékbevitel mérésével kapcsolatban a kurzus végén a gyerekek dupla annyian jelölték be a
napi minimum 1 liter vízfogyasztás mennyiséget, mint a kurzus kezdetekor. Eleinte azt az eredményt
kaptuk, hogy napi átlagosan 1,4 liter vizet isznak a résztvevők, míg kurzus végén ez a mennyiség átlag
napi 1,6 liter víz volt gyerekenként, ami szintén érezhető javulás.
A gyerekek többsége a kurzus végére naponta, kétnaponta fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt.Az almát
és a müzlit tartják a legfontosabb ételnek. Alapvetően jól tudták, hogy mely élelmiszerek tartoznak az
egészséges csoportba, és melyek a kevésbé egészségesbe.
Élelmiszerek tekintetében a legfontosabb 5 közé sorolták az élelmiszerek frissességét, az élelmiszerek
magas vitamin- és ásványianyag tartalmát, élelmiszerek jó ízét, állagát, minél több új étel kipróbálását,
az élelmiszerek magas fehérjetartalmát és az egyéni módon történő elkészítésüket.
Fantasztikus érzés volt átélni ennek a programnak is a sikereit a gyerekek körében, az átlagpontszám a
találkozókon meghaladta az 5,7-es értéket a 6-os skálán, ami biztossá tette, hogy a gyerekek ezt a
típusú kurzust is imádják hasonlóan a Pénzügyi tudatosság kurzushoz, ahol sokat CashFlow-zunk velük
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CFM Klubtalálkozók
Nagy sikerrel bonyolítottuk le ebben a hónapban több helyszínen is
Klubtalálkozó programunkat, általában 1-2 asztalon. A helyszínek Budapest,
Székesfehérvár és partner moderátoraink által Győrben és Miskolcon.

Kerülj tisztába az épp aktuális pénzügyi helyzeteddel!
Jelentkezz bátran, MÉG MINDIG, az első negyedévben INGYENESEN biztosítjuk számodra a
Klubtalálkozót. Nincs más dolgod, mint jelentkezni az alábbi linken.
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 

Jövő héten pénz hét!
Pénzügyi és Vállalkozói Témahét következik 2018. március 5-9. között! Mi is nagyon várjuk az országos
pénzhetet, melynek keretében számos meglepetéssel készülünk a fiataloknak!

Figyeld jövő heti Facebook megjelenéseinket!
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Új munkatársakkal bővültünk
Megérkeztek új munkatársaink, többen már el is kezdték a betanulást február hónapban. Egy hónap
múlva végre teljes csapattal fogunk működni. Csak néhány terület, ahol a munkatársaink erősítést
kaptak az új kollégák részéről: marketing, ügyfélszolgálat, call-center, pénzügy, HR, back office. Jó kis
lista, van bőven feladat a korábbi rendszert a bővült szervezettel kiteljesíteni. Kérünk benneteket, hogy
Ti is segítsétek az új kollégáink beilleszkedését és segítsétek őket, ha emailben, telefonon keresnek
benneteket
kérdéseikkel!
A Dél-Alföldi régió kollégáinak köszönjük az elmúlt évek kitartó munkáját, többen közülük új kihívások
felé vették az irányt, sok sikert kívánunk nekik!

Cash Flow Mágnes Kft.
3300, Eger Széchenyi utca 23
Adószám: 23898116-2-10
+36 70 632 5669
Copyright © 2018 Cash Flow Mágnes Kft.
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