Kedves Támogatónk!

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség. (CFM) alapítója.
A Hírlevél 2016/9-es számában, beszámolunk a megrendezésre került CFM Hétvégéről, megújult weblapunkat,
jánoshalmi klubtalálkozóinkról, Mentoringunkról amelyet ifjoncokkal kezdtünk el, illetve egy fantasztikus
dunaszerdahelyi családi napról!
Figyelmedbe ajánlom az október 15-16-án megrendezésre kerülő CFM Hétvégénket és Moderátor képzésünket!
A részleteket szeretettel ajánlom figyelmedbe!

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, többet teljesítsek,
és segítsek azokon, akik tanulni akarnak."
– Robert Kiyosaki

CashFlow Mágnes Hétvége

Budapesten a “SasFészek”
szoros
szomszédságában, új helyen rendeztük
meg első őszi Cashflow Mágnes
Hétvégénket. 3 asztalon másfél napon
keresztül játszottunk és fejlődtünk együtt,
volt hogy a mókuskerékben ragadtunk
rossz stratégiának köszönhetően, de a
legtöbbet pont ezekből a játékokból
tanultunk!

Volt aki több flipchart papírt is hazavitt,
melyen a mókuskerékből való saját kijutási
terve szerepel, dátummal, szükséges passzív bevétellel, jövedelemmel…. Igen alaposra sikeredett a segítség!
Mindenki olyan tudást és tapasztalást szerzett, amivel tudatosan tudja pénzügyeit tervezni, ezáltal el tud indulni a
mókuskerékből kifelé vezet úton!
Jelentkezni akarok!
Részletek és regisztráció:
cashflowmagnes.hu
Mobil: +36(70) 315 8880
E-mail: info@cashflowmagnes.hu

Megújult weblapunk!

Lesd meg megújult weboldalunkat, mert
Nektek
készült
szeretettel
az
értékrendünk alapján, amiben biztosak
vagyunk, hogy te is megleled közös
értékeinket.
Lélegezz velünk a 2 hetente frissülő
blogunkban, vagy épp a rendszeresen új
bejegyzésekkel jelentkező Facebook
oldalunkon. Bátran oszd meg amivel
egyetértesz, és ha Neked is tetszik amit
képviselünk, akkor ajánlj másoknak is.

Jánoshalmi klubtalálkozók
Jánoshalmán Szeptemberben elindult egy ifjúsági Cashflow
klub, a táborban részt vett fiatalok hatalmas igényére való
tekintettel. A táborban képzett moderátoraink itt tudják
használni, és csiszolni a megszerzett tudományukat,
miközben a fiatalok pénzügyi tudását még magasabb szintre
emelik. Természetesen Senior moderátoraink mindig készek
segíteni a megjelenő ifjúságnak, ezúttal Nagy Nikolettől
kérhettek személyes mentorálást.
Jelenleg hetente 1 alkalommal van lehetőségük a fiataloknak
tudásuk fejlesztésére, de ezt a jövőben megduplázzuk, és így
hetente már kétszer illetve ezáltal többen is részt tudnak
venni! SŐT, kibővítésre kerül egészségtudatos életmód
tanácsokkal, vállalkozás ismeretekkel, és persze az
elmaradhatatlan sport sem marad ki!

Dunaszerdahelyi Élményfutás Csapatban

Nagyon sikeres, kiváló hangulatú, rengeteg élményt és
tanulságot adó, izgalmas
napot töltöttünk együtt,
dunaszerdahelyi és jánoshalmi fiatalokkal, a Vulkán Társulás által
megrendezett családi napon! Szerencsére Cashflow játékra is volt
lehetőség! Mindebből hagyományt teremtve, jövőre több
hétvégét, és egynapos családi rendezvényt is tartunk, stratégiai
partnerünkkel a Vulkán társulással!

A fiatalok játékos terepversenyen és még sok mókát felsorakoztató
programban vettek részt. Fantasztikus időben, igazi családi napot
teremtettek vendéglátóink, már-már falusi bucsú hangulatot idézve
:)

CashFlow Mágnes Mentoring programunk ifjoncoknak
Újabb mérföldkőhöz érkezett Mentoring programunk, 5
jánoshalmi fiatalnak indítottunk el egy kezdő mentoring
csoportot, Pásztor Norbert lesz az aki beszél velük a saját
értékrendjeikről. Kinek, milyen elképzelései vannak a világról,
saját életéről. Természetesen szó lesz a sikeremberek
szokásairól, magáról a sikerről, meggyőződésekről és arról kit
mi érdekel most és annak milyen érzelmi alapja van, és hogy
MIÉRT. Ugyanis minden ember MIÉRT-jének a megtalálásával
tud a mentoring program, a résztvevők életéhez a legtöbbet
hozzáadni!

Ismered meg magad Te is, le ne maradj erről a kivételes lehetőségről, jelentkezz a Mentoring programunkba,
Nagy Nikolettnél az info@cashflowmagnes.hu emailcímen, vagy telefonon a 0670-315-8880.

CashFlow Mágnes Hétvége és Moderátor képzésünk

Figyelmetekbe ajánljuk következő
CashFlow Mágnes Hétvége és Moderátor képzésünket
Ismered a Cashflow 101-es játékot?
Mélyebben elsajátítanád pénzügyi és befektetési ismereteidet?
Szeretnéd, hogy saját anyagi függetlenségedet megtervezzük közösen?
Olyan emberekkel vennéd körül magad,
akik segítenek a pénzkezelési megoldások kidolgozásában?
INGATLAN – RÉSZVÉNY – VÁLLALKOZÁS
itt kipróbálhatod mindet,
és rá fogsz jönni, melyik áll hozzád közelebb,
megismerheted önmagad kocjázatkezelési hajlandóságát!

A Hétvégi rendezvényünkön lehetőséged nyílik szembesülni az aktuális valós pénzügyi helyzeteddel és
kialakíthatod stratégiádat arra, hogyan juss ki a mókuskerékből! Ezen felül többféle élethelyzetben találhatod
magad szimulációs eszközünk segítségével, és rengeteg pénzügyi megoldási stratégiával találkozhatsz a többi
résztvevő által!

Hogy hogyan?
Gyere el és megkapod a válaszokat a hétvégén!

CashFlow Mágnes Hétvége programunk időpontja:
2016.10.15-16.

Regisztrálok!
A CashFlow Mágnes Hétvége programunkon dönthetsz úgy, hogy moderátorként szeretnéd erősíteni
csapatunkat a jövőben. Ebben az esetben számodra a moderátor elméleti képzés már a program második
napján, délután megvalósul!

Teremts velünk egy jobb világot!
Légy moderátor és add át saját CashFlow Mágnes tapasztalataidat!
Teremtsd meg álmaid pénzügyi hátterét!

A cashflowmagnes.hu
oldalon leadhatod jelentkezésedet!

Segítsd a fiatalok Életben való boldogulását!
Adományodat hálásan köszönjük, utalásodat ide teheted meg:

PÉNZMÁGNES Alapítvány
CIB Bank: 10702332-69447468-51100005
Cash Flow Mágnes Kft.
1052 Budapest, Galamb utca 4.
Adószám: 23898116-2-13
+36 (70) 315 8880
www.cashflowmagnes.hu
www.cashflowtabor.hu
info@cashflowmagnes.hu
www.penzmagnes.hu
alapitvany@penzmagnes.hu
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