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Kedves Támogatónk!
Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a Cash Flow Mágnes Kft. (CFM)
alapítója.
A Hírlevél 2016/2-es számában beszámolunk a Budapesten, Győrben és Dunaszerdahelyen
megrendezésre került CFM Klubtalálkozóinkról, helyzetjelentést adunk a CFM Tábor projektünkről és
figyelmedbe ajánlom a közeljövőben megrendezésre kerülő CFM Hétvégéinket és Moderátor
képzésünket. Tájékoztatást adunk a leendő moderátorainkkal kapcsolatos információkról, illetve az idei
céljainkról és nagyszerű lehetőségeinkről, melyeknek előkészületi fázisában vagyunk. Amint látod,
február hónapban is több sikeres eseményen vagyunk túl, 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

CFM Klubtalálkozó
Örömmel jelentem be, hogy céljaink közül ebben a hónapban kettő is megvalósult. Az egyik, hogy a
CashFlow Mágnes rendszerével, helyi megvalósítókkal jelen legyünk Nyugat-Magyarországon, a másik
pedig, hogy ugyanezt elérjük a felvidéken is.
Íme a megvalósult programok:
•
Február 1: Győrben, a Széchenyi Egyetemen három moderátorunkkal (Szűcs Gyula, Dósa
Szilárd, Kifer Márk) zajlott le 15 fővel.
•
Február 11: Dunaszerdahelyen a Therma Hotelben két helyi moderátorunkkal (Dósa Szilárd,
Kifer Márk) zajlott le 16 fővel.
•
Február 13: Győrben, a Rakpart Caféban három moderátorunkkal (Szűcs Gyula, Malancsin
Viktória, Kovács Kristóf) zajlott le 14 fővel.
•
Február 16: Sárváron, a Castello Teaházban egy fő moderátorunkkal (Szűcs Gyula) zajlott le 4
fővel.
Ezeken felül a szokásos helyszínen, a CashFlow Mágnes irodájában, Budapesten a Ferenciek terénél, a
Galamb utca 4. szám alatt is zajlottak foglalkozások, összesen 4 alkalommal.
A körülbelül 3 órás klubfoglalkozásainkat heti rendszerességgel, délután hat órától tartjuk,
MÁRCIUS KÖZEPÉTŐL CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT!
A program egy egyalkalmas, CF101 élmény alapú szimulációs tréninget foglal magába, ahol betekintést
kapsz az átlagtól jelentősen eltérő befektetői gondolkodásmódról, megismered mi is a cashflow (=
pénzáramlás), és mire jó a mindennapokban. A pénzügyi intelligencia-fejlesztő játék keretében
asztalonként maximum 6 fő és egy moderátor vesz részt.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, jelentkezz klubtalálkozónkra,
ahol segítünk megérteni az alapokat, a befektetői gondolkodásmódot!
http://cashflowmagnes.hu/
Mobil: +36(70) 315 8880
E-mail: info@cashflowmagnes.hu
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CashFlow Mágnes Klubtalálkozó, Győr, 2016, Rakpart Café

CashFlow Mágnes Tábor
program
Idei tábor projektünkkel szélsebesen haladunk,
a tavalyi programot felhasználva, az ott tanultak
figyelembevételével kiegészítve.
Gyermekeink felnőttkori boldogságát, boldogulását jelentősen befolyásolja a pénzhez való hozzáállásuk, és a pénzkezelési képességeik. Tábori
foglalkozásainkon játszva tanulnak ezekről a
gyerekek.

Tervezett programok:
· Sportjátékok
· Pénzkezelési ismeretek, csapatjáték
· Strandolás
· CashFlow 101 Társasjáték: kijutás a mókuskerékből
· Kalandpark
· Egészséges életmód vetélkedő
· Meglepetés vendég előadók
· Zenés buli, csapatépítő programok

Balatonszemes, 2015.

2015-ös táborunkról egy kis ízelítő: https://www.youtube.com/watch?v=TegxZsi6gU8

Amennyiben Te is azt szeretnéd elérni gyermekeiddel kapcsolatban, hogy sikeresek
és boldogok legyenek a nagybetűs életben, ne hagyd ki ezt az alkalmat
és foglald le már most a helyét weboldalunkon!
További információ:
Tel.: +36 70 315 8880
www.cashflowtabor.hu

Balatonszemes, 2015

CashFlow Mágnes Hétvége és Moderátor képzés
Egy színvonalas hétvégi, másfél napos program, ahol négy különböző CashFlow élethelyzet szimulációja
során rögzülnek a gyakorlati befektetői gondolkodásmód és a CashFlow összefüggésének alapjai. Az eddigi
visszajelzések alapján kijelenthetjük, hogy a játékok folyamán sokan jutottak új, személyes felismerésekre a
pénzhez való hozzáállásukkal kapcsolatban, ami nagyszerű kiindulópontja a tudatos pénzkezelésnek.
Másképp látnak a résztvevők egy-egy pénzügyi helyzetet, meglátnak lehetőségeket, amelyeket korábban
nem!
Szembesülhetsz az aktuális valós pénzügyi helyzeteddel és kialakíthatod stratégiádat arra,
hogyan juss ki a mókuskerékből!

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

Következő CashFlow Mágnes Hétvége programunk időpontja:
2016.03.05-06.
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 www.cashflowmagnes.hu
oldalon leadhatod jelentkezésedet!

CashFlow Mágnes Hétvége, Budapest, 2016
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PÉNZMÁGNES Alapítvány –
A fiatalok életben való sikeres boldogulásáért
Alapítványunk egy komoly, számos településen és szabadidős programon több ízben letesztelt,
pénzügyi intelligenciát és kézzelfogható nyelvi képzést adó segítséget ajánl országosan, mellyel
támogatni szeretnénk a fiatalok pénzügyi- és nyelvi tudásbővítésének megvalósítását.
Február hónapban a következő események történtek Alapítványunk életében:

• Megkezdtük a 16-18 éves leendő moderátorok kiválasztási folyamatát.
• Feltérképeztük a pályázati lehetőségeket.
• Megkezdtük a kapcsolatfelvételt országos szinten a különböző regionális szervezetekkel.

Amennyiben szeretnéd felajánlással segíteni Alapítványunk munkáját
a fiatalok pénzügyi oktatását segítve, az alábbi bankszámlaszámra utalhatod adományodat:
PÉNZMÁGNES Alapítvány - 10702332-69447468-51100005

Ha már megfelelőek gondolataid, és pozitívan gondolsz a pénzre, bőségben látod a világot,
akkor van lehetőséged arra, hogy a pénznek nevezett energiát megfelelő módon kezeld
és használd a jövőben.

További információ:
Cash Flow Mágnes Kft.
http://cashflowmagnes.hu
Mobil: +36(70) 315 8880
E-mail: info@cashflowmagnes.hu

Légy Te is CashFlow Mágnes Moderátor!
Segítsd a fiatalok Életben való boldogulását!

Ezt a hírlevelet azért kaptad, mert a weboldalunkon, vagy a rendezvényeinken feliratkoztál rá.
Ha nem szeretnél több hírlevelet kapni, kérlek kattints ide a leiratkozáshoz.
Ez a levél automatikusan generált üzenet. Kérjük, hogy ne válaszolj rá! További tájékoztatást
a CashFlow Mágnessel kapcsolatosan a weboldalunkon olvashatsz: www.cashflowmagnes.hu

