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Kedves Támogatónk!
Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes
Közösség. (CFM) alapítója. A Hírlevél 2016/5-ös számában elindítjuk “sikersztori” cikkünket,
beszámolunk a megrendezésre került CFM Klubtalálkozóinkról, A PÉNZMÁGNES Alapítvány új
weboldaláról és új termékeinkről és a CFM Tábor lehetőségeinkről!
Figyelmedbe ajánlom a július 16-17-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 sikersztori
Sikersztori rovatunkban olyan történeteket osztunk meg Veletek, amiket moderátoraink tudtak
meg játékvezetés közben-után az eseményen résztvevőktől.
Szatyina István, Moderátor:
Egyik jó ismerősöm aki már többször játszott velem, felhívott hogy a testvére épp itthon van,
majd csak pénteken megy vissza Londonba dolgozni, van-e épp üres hely a csütörtöki asztalnál?
Örültem is neki, mert így 4 fős asztal tudott játszani aznap este. A játék ¾-től már láttam rajta
hogy nem tud teljesen ide koncentrálni, de kérdésemre logikusan csak annyit mondott, a
másnapi út miatt van, mert úgy volt hogy megy vissza Londonba. Furcsa volt a megfogalmazása,
ekkor azt hittem valami közbejött neki. A játék végén külön elnézést is kért tőlem, hogy már
fejben nem volt itt a végén, de a játék közben értette meg és döntötte el, hogy másnap nem
megy vissza dolgozni Angliába, mert ott még vagy 20 évnyi mókuskerék várná! Mesélte hogy
van egy közelebbi Osztrák lehetőség, ami ugyan nem annyira szimpatikus neki, de picivel több
pénzt kereshetne vele, miközben szinte 0-ra jönne ki a kiadása, mert koszt és kvártély is jár a
munkahellyel. Megkért rá hogy gyorsan számoljuk ki, mennyi idő alatt tudna így kijutni a
mókuskerékből? Nem volt rossz a megérzése: Most havi 1100€-t rak félre, és így 6 év alatt
Pénzügyileg függetlenné tud válni! Ezért jó moderátornak lenni!

CFM Klubtalálkozó
Székesfehérváron, az állami gondozásból kikerülő fiatalok átmeneti szállásán tartottunk első
alkalmas bemutatkozó játékot, ahol a gyanakvó tekintetek gyorsan mosolygós arcokká váltak.
Már várják a folytatást… :)

Budapesten, a galamb utcai irodánkban egy 4 fős csapat gazdagodott pénzügyi tudással és
jutott új, nagyszerű felismerésekhez.

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, mi a különbség a szegények a középosztálybeliek és gazdagok
gondolkodásmódja között!
• Ezt a tudást alkalmazva gyarapodni tudsz a jövőben!
• Mindez szakember irányításával (moderátor) történik!
• Alkalmanként maximum 12 fő résztvevővel.

Jelentkezz klubtalálkozóinkra, hogy játszva, élményekkel dúsítva
növeld pénzügyi intelligenciádat, kezdve akár azokkal az alapokkal
amit nálunk az iskolák nem tanítanak meg!

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

PÉNZMÁGNES Alapítvány –
A fiatalok életben való sikeres boldogulásáért

Elszántságunknak köszönhetően nagy örömmel jelentjük be, hogy Alapítványunk
folyamatosan, megállíthatatlanul fejlődik, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy
weboldalunk elkészült (itt megtekintheted), és színesedik palettánk is, új innovatív termékek
tervezésén, kifejlesztésén vagyunk túl, melyeket rendszerbe foglalva több ezer gyermek jövőjét
tudjuk segíteni!

Új termékeinkről röviden:
Energikusan egészségesen kurzus
Programunk célja a tudatos életmód elsajátítása 12-16 éves résztvevőkkel. Megismertetjük
őket mind elméletben, mind pedig gyakorlatban, megtanulnak egyszerű és gyors egészséges
ételeket készíteni, megismerkednek az egészségtudatosság alapjaival, mindezt interaktív
módokkal.
Ha nagy leszek, művész leszek kurzus
A résztvevő fiatalokkal megismertetjük a világot a művészeti irányzatokon keresztül.
Történelmi irányzatokon kívül a festés, agyagozás, ékszer készítés és más módszerek
elsajátításán keresztül kerülnek közelebb a művészeti irányzatok megismeréséhez. Kultúrákról,
színekről, formavilágról, stílusokról, művészettörténetről kapnak információkat egységes
keretrendszerben, gyakorlati megoldásokkal.

CLICK 4 SKILL a mobil nyelvtanár kurzus
A nyelvoktatás vizualissá tételével, online megoldással olyan kurzust valósítunk meg, amely
játékosan, szórakoztatva juttatja használható nyelvtudáshoz a résztvevőket. A rendszer a sikerre
ösztönöz és azt méri, amely garantálja a sikert a féléves kurzus végére.

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

Ebben a hónapban a következő értékrendünket kívánjuk megosztani Veled:

Nem a pénzért, hanem a beáramló Cash Flow-ért tevékenykedem,
eszközeim folyamatosan pénzt tesznek a zsebembe.
Törekszem az anyagi biztonság elérésére, amely hozzásegít,
hogy havi kiadásaimat eszközeimből finanszírozzam.

CashFlow Mágnes Tábor

Szülők figyelem! Amennyiben szeretnék, hogy gyermekeik nyáron a vidámságon kívül hasznos,
értékes készségeket, egészségesebb életmódot és egy merőben új pénzügyi
gondolkodásmódot is elsajátítsanak, akkor ajánljuk figyelmükbe táborunkat. Nálunk
szakavatott táboroztatók, játékosan, sok-sok gyakorlattal szemléltetve adnak át
gyermekeiknek, azonnal alkalmazható tudást!
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

Részvételi díj: 88.888,- Ft+ÁFA/fő.

Előfoglalási akció: 2016. június 02-ig befizetve
egy Cashflow 101 szimulációs játékot adunk ajándékba!
Május hónapban a határon túli eseményekre készültünk, Dunaszerdahelyen tartjuk meg két
napos táborunkat június elején közel 60 gyermekkel, hogy az egészségtudatosságukat és
pénzkezelési ismereteiket játszva fejlesszük.

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 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 kockázatkezelési 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:
2016.07.16-17.
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!

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
www.penzmagnes.hu
alapitvany@penzmagnes.hu
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