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Kedves Támogatónk!
Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes
Közösség. (CFM) alapítója.
A Hírlevél 2016/4-es számában beszámolunk CFM rendszerünk jelenlegi állapotáról, a
megrendezésre került CFM Klubtalálkozóinkról, a CFM Mentori program első negyedéves
sikereiről, tábori előkészületeinkről és PÉNZMÁGNES Alapítványunk életéről.
Figyelmedbe ajánlom a május 21-22-én 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 rendszer
Nagy erőkkel dolgozott április hónapban is CashFlow Mastermind csapata, közeledünk ahhoz a
mérföldkőhöz, hogy egységes online kommunikációt folytathatunk hírleveleinkkel és Facebook
oldalainkon is. Május hónaptól a rendszer képes az ügyfeleket információkkal ellátni, mivel a
rendszerépítés lezárul, így teljes erővel képesek leszünk a programokra koncentrálni,
színvonalas tudást átadni a fiataloknak és felnőtteknek egyaránt!

CashFlow Mágnes Klubtalálkozó
Elgondolkodtál már azon milyen nagyszerű lenne, ha minden hónap végén több maradna, és
egyre többet engedhetnél meg magadnak
Tudtad, hogy a pénzed is dolgozhat neked, nem csak fordítva?
CashFlow Klubban szórakoztató szimuláción keresztül megtudhatod hogyan!
Kinek ajánljuk?
„Szülőknek, akik attól félnek, hogy a gyermekeik soha nem költöznek el hazulról... és
gyerekeknek, akik attól félnek, hogy a szüleik hozzájuk költöznek.”
Áprilisban az ország különböző nagy sikerrel tartottunk klub foglalkozásokat, amiből egy csapat
kiemelkedett, hiszen a moderátor és a résztvevők is 18-éven aluliak voltak. Nagy örömünkre
egyre nyitottabbak a fiatalok is, akik nem csak magukba szívják a tudást, de a zsebpénzük
kezelésében már alkalmazzák is a tanultakat. Ebből is játszik, hogy gyerekjáték a pénzügyi
alapok elsajátításának ez a formája.
Íme néhány felismerés a résztvevőktől:
”Eleinte úgy gondoltam, nem az én világom, de igen! Ez mindenki világa legyen, hogy legalább
saját magáról gondoskodni tudjon!”
”Köszönöm, jó élményt nyújtott!”
”Hamar vége lett, mindenki kijutott, elérte az álmát, mindez jó hangulatban. Köszönöm! ”

A körülbelül 3 órás klubfoglalkozásainkat heti rendszerességgel, csütörtökönként, délután hat
órától tartjuk budapesti irodánkban. 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 12 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 Tábor
Olyan tábort keresel gyerekednek, ahol a vidámságon kívül hasznos értékes készségeket,
gondolkodásmódot is elhajíthat? Ahol figyelnek rá, nem kell izgulnod a biztonsága miatt?
Színes, játékos keretek között az egészséges életmóddal, rendszeres mozgással és a zsebpénz
helyes kezelése is szerepet kap a táborunkban.
A fiatalok maguktól jönnek rá, hogy a tableten túl is van élet és személyes kapcsolatokra cserélik
a virtuális életüket.
Tervezett programok:
· Sportjátékok
· Pénzkezelési ismeretek, csapatjáték
· Strandolás
· CashFlow 101 Társasjáték: kijutás a
mókuskerékből
· Kalandpark
· Egészséges életmód vetélkedő
· Meglepetés vendég előadók
· Zenés buli, csapatépítő programok
· Kézműves foglalkozások

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

CashFlow Mágnes Hétvége és Moderátor képzés
Ismered a Cashflow 101-es játékot? Mélyebben elsajátítanád ismereteidet? Olyan emberekkel
vennéd körül magad, akik segítenek a pénzkezelési megoldások kidolgozásában?

A Hétvégi rendezvényünkön lehetőséged nyílik szembesülni az aktuális valós pénzügyi
helyzetedről és kialakíthatod stratégiádat arra, hogyan juss ki a mókuskerékből!

[chec kopen]

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

PÉNZMÁGNES Alapítvány –
A fiatalok életben való sikeres
boldogulásáért
Április hónapban komoly előrelépés történt Alapítványunk életében mind kapcsolatépítés,
mind pedig a rászoruló gyerekeken történő segítés kapcsán. Szerződést kötöttünk Dél-alföld
tekintetében 30 fős, hátrányos helyzetű gyermek táboroztatására, így ismét hozzájárulhatunk
még több fiatal pénzügyi kultúrájának fejlődéséhez.
Határon túlra is Dunaszerdahelyre megyünk egy két napos tábort tartani közel 80 gyereknek,
hogy az egészségtudatosságukat és pénzkezelési ismereteiket játszva fejlesszük.
Ezen kívül:
· Folyamatos pályázati lehetőségek tárulnak elénk, melyeket egytől egyig kihasználunk;
· A kapcsolatépítés országos szinten zajlik folyamatosan különböző szervezetekkel.
Támogasd Te is Alapítványunk munkáját
a fiatalok pénzügyi oktatását segítve, az alábbi
bankszámlaszámra utalhatod adományodat:
PÉNZMÁGNES Alapítvány - 10702332-69447468-51100005

Az e havi Alapítványi események kapcsán
a következő értékrendünket kívánjuk megosztani:

Pénzügyeimet tudatosan kezelem, menedzselem a hétköznapokban.
Megtanulom, hogyan kezeljem és fektessem be a pénzemet,
azaz tudatosan döntök a befektetéseimről.
Addig nyújtózkodom, amíg a takaró ér, azaz akkor adom ki a pénzt,
ha már meg is kerestem.

Légy Te is CashFlow Mágnes Moderátor!
Jelentkezés itt!
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
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Ez a levél automatikusan generált üzenet. Kérjük, hogy ne válaszolj rá!
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