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Kedves Támogatónk!
Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a Cash Flow Mágnes Kft.
(CFM) alapítója.
A Hírlevél 2016/3-es számában beszámolunk a Budapesten megrendezésre került CFM
Klubtalálkozóinkról, CFM Hétvége rendezvényünkről és Moderátor képzésünkről. Továbbá
lehetőségünk nyílt budapesti szakközépiskolában, nyílt nap keretében CashFlow oktatást
tartanunk, melyről beszámolunk.
A VISTAVERDE Oktatási Központban próbajátékokat tartottunk, illetve március hónapban két
konferencián is kiállítóként részt vettünk, ezekről is említést teszünk hírlevelünkben.
Figyelmedbe ajánlom a közeljövőben megrendezésre kerülő CFM Hétvégénket és Moderátor
képzésünket. Amint látod, március hónapban is jó pár 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
Szokásos helyszínünkön, a CashFlow Mágnes központi klubhelyiségében, Budapesten a
Ferenciek terénél, a Galamb utca 4. szám alatt ebben a hónapban 5 alkalommal zajlottak
foglalkozások.
Résztvevői visszajelzések:
”Nagyon jól éreztem magam, nem gondoltam, hogy ennyire élvezetes lesz a játék.”
”Ahány játék, annyi végkifejlet.”
”Nagyszerűen éreztem magam sikerrel tágítottam a komfortzónámat.”
A körülbelül 3 órás klubfoglalkozásainkat heti rendszerességgel, csütörtökönként, délután hat
órától tartjuk. A program egy egyalkalmas, CF101 élmény alapú szimulációs foglalkozást foglal
magába, ahol
-

Azonnal alkalmazható tudást kapsz!
Tudatosan bánsz pénzeddel a jövőben!
Rájössz, a pénzed is dolgozhat Neked!
Felismered, másképp is lehet gondolkodni a pénzről, és ezt alkalmazva gyarapodni fogsz
a jövőben!
Mindez szakember irányításával (moderátor) történik!
Alkalmanként maximum 6 fő résztvevővel.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, jelentkezz klubtalálkozónkra, ahol segítünk
megérteni az alapokat, a befektetői gondolkodásmódot!
Ne felejtsd, ha van a klubtalálkozóra belépőjegyed, még a második negyedévben, 2016. június
30-ig felhasználhatod!
(A jegyed sorszámát írd be a weboldalunkon történő jelentkezés alkalmával.)
Jelentkezni akarok!
Részletek és regisztráció:
cashflowmagnes.hu
Mobil: +36(70) 315 8880
E-mail: info@cashflowmagnes.hu

CashFlow Mágnes Hétvége és Moderátor képzés
2016. március 4-5-én ismét megrendeztük színvonalas, másfél napos programunkat az egyik
legszínvonalasabb belvárosi szállodában, a Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace*****ban, ahol négy különböző CashFlow élethelyzet szimulációja során rögzülnek a gyakorlati
befektetői gondolkodásmód és a CashFlow összefüggésének alapjai. Sőt, ismét sikeres
vizsgával örvendeztettek meg újdonsült moderátoraink, akik számára át is tudtuk adni a
sorszámozott moderátor oklevelünket.
Összesen 21 fő részvételével valósult meg a program, akik közül 10-en döntöttek úgy, hogy
moderátorként szeretnék erősíteni csapatunkat. A program második nap délutánján részükre
megtartottuk a moderátor elméleti képzést.

Néhány résztvevői visszajelzés, élmény, tanulság:
”Az itt szerzett tapasztalataimat tudom hasznosítani.”
”A legnagyobb tanulság, hogy a pénz pont úgy viselkedik, ahogy gondolkodunk róla, és az
asztaltársak is úgy viselkednek, amilyennek feltételezzük őket. ”
”Felismertem saját magam gyengeségeit, hiányosságait.”
”Ha nem akarsz a pénzügyeidben sötétben tapogatózni, akkor feltétlenül vegyél részt a
CFM rendezvényein!”
”Más látásmódot ad, lehetőségeket nyújt, élvezetes.”

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:
2016.05.21-22.
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!

CashFlow az iskolában

Márciusban ismét lehetőségünk nyílt iskolai CashFlow oktatást tartani, ezennel végre egy
budapesti középiskolába látogattunk el, ahol 4 asztalnál zajlott, 20 fő tanulóval és 4 fő
moderátorral az iskolanapon egy szuperül sikerült képzés. Alig várjuk az áprilisi iskolai
programjainkat is, melyek közül jelenleg annyit árulunk el, hogy minden bizonnyal győri
iskolába is ellátogatunk a tavaszi időszakban.
A visszajelzések egyértelműen pozitív hangvételűek, mindenki nagyon élvezte a játékot.
A tanulók visszajelzéseiből néhány idézet:
” Nagyon jó élmény volt, a való életben is majd jobban tudom kezelni a pénzt.”
” Nagyon jól éreztem magam. Ez a játék megtanított arra, hogy hogyan bánjak a pénzzel és
növeljem azt.”
” Nekem tetszett, hogy valamennyire a valóságban kipróbálhattam a pénzügyi világot.”
” A játék nagyon jó volt, megértettem sok mindent a pénzzel és a jövedelemmel
kapcsolatban.”
” Kövessünk nyomon kiadásainkat, bevételeinket. Készítsünk tervet!”
Képviselőnk célja, hogy az iskolában CashFlow szakkör induljon a közeljövőben, mellyel a
fiatalok óriási segítséghez juthatnak pénzügyeik kezelése tekintetében, játékos formában.

Konferenciákon való részvétel
Pongor-Juhász Attila márciusi Vevőszerző marketing rendezvényéről
A CashFlow Mágnes közösség is képviseltette magát a március 10.-én megrendezésre került
Pongor-Juhász Attila Vevőszerző Marketing kulisszatitkai című rendezvényén, ahol kiállítóként
jelentünk meg. Kiállításunk fókuszába elsősorban a CashFlow Mágnes nyári táborát és a
PÉNZMÁGNES Alapítványt helyeztük, mellyel a fiatalok életben való sikeres boldogulásukat
tűztük ki célul.

BNI - VII. Nemzetközi Networking Hét
A tudatos üzleti kapcsolatépítés legjobb módszereit és legújabb fejlesztéseit bemutató
konferencián több mint 600 magyar vállalkozó épített új üzleti kapcsolatokat a budapesti Lurdy
Konferencia- és Rendezvényközpontban, a BNI Magyarország által szervezett
rendezvénysorozaton, 2016. március 8-9-én.
Mi, a CashFlow Mágnes közösség is helyet kaptunk kiállítóként ezen a 2 napos eseményen,
ahol jelenlétünkkel fontos tevékenységeinkre hívtuk fel a résztvevők figyelmé, melyek a
fiatalok tudatos pénzügyi döntéseinek és céljaik elérésének segítése.

Légy Te is CashFlow Mágnes Moderátor!
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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