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Kedves Támogatónk! 
  
  

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes 
Közösség. (CFM) alapítója. A Hírlevél 2016/6-os számában folytatjuk a “sikersztori” cikkünket, 
beszámolunk a megrendezésre került CFM Klubtalálkozóinkról, PÉNZMÁGNES Alapítvány által 
rendezett dunaszerdahelyi próbatáborról és CFM Tábor (Augusztus 1-7.) Nyereméyjátékáról! 
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. 

Egyik moderátorunk sztorija: 

BNI-ból érkező 35 év körüli fiatalember, jól menő vállalkozását üzemelteti, immáron 5 

éve. Minden hónapban képes volt felnőni a költekező képessége a megkeresett pénzéhez. 5 

éve keményen dolgozik a pénzért, és imádkozik, hogy továbbra is ilyen jól menjen az üzlet. 

A játék segítségével értette meg, hogy a pénze is dolgozhat neki, sőt második vagy harmadik 

lábat építve nem egész 10 év alatt, akkora passzív bevételt tud építeni, hogy a  fix kiadásait az 

fedezze is, tehát így ki tud jutni a mókuskerékből. 

Most havi jövedelmének a 35%-át tesz félre, köszönhetően a CASHFLOW-nak! 

 

       
 

  

 

   
 
CFM Klubtalálkozó 
  

 

Budapesten a “SasFészekben” jártak szerencsés nyerteseink, akik még Januárban egy PJA. 

rendezvényen tettek szert az ajándékjegyekre. Voltak akik elvárással érkeztek hozzánk, de 

sokkal többel távoztak mind gondolták volna, nem véletlenül jönnek hétvégi rendezvényünkre 

is! 

       
 



   

  

Sőt ugyanitt egy egész BNI-os különítményt is vendégül láttunk. Saját területükön mind-mind 

szakemberek. A tapasztalt vállalkozói gondolkodást pénzügyi intelligenciával vegyítve, még 

magasabbra érhetnek fel, ez szűrödött le a visszajelzéseik alapján. 

  
 

   

   

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 érdeklődésedet, jelentkezz klubtalálkozónkra, ahol segítünk 

megérteni az alapokat, a befektetői gondolkodásmódot! 

  

Ne feledd, ha van a klubtalálkozóra belépőjegyed, 

regisztrálj most, és foglald le helyed a júliusi foglalkozásra! 

(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 

  
 

  

 

  

Dunaszerdahelyi 2 napos CashFlow táborral indult a Június! 

  
 
 
 

   

  

http://cashflowmagnes.hu/#jelentkezes
http://cashflowmagnes.hu/
mailto:info@cashflowmagnes.hu


Nagyon sikeres, kiváló hangulatú, rengeteg élményt és tanulságot adó, izgalmas 2 napot 

töltöttünk együtt, dunaszerdahelyi és jánoshalmi fiatalokkal, a Vulkán Társulással közösen 

megrendezett hétvégi táborunkban! 

  
 

   

  

A fiatalok minden programban aktívan résztvettek, így sikerült a 2 nap alatt szinte minden Nyári 

tábori elemet felsorakoztatnunk, volt tábortűz, sportolás, ismerkedős vetélkedők, CASHFLOW 

101, esti diszkó, tervezés célkitűzés. 

  
 

   

  

Mindenki jól érezte magát, és életre való gondolkodásmóddal távozott, mert ugye a 

tudatlanságnál, nincs nagyobb kockázat! 

  
 

   

  
  

Gyere el te is a következő táborunkba!!! 

  

Itt tájékozódhatsz! 

  
 

  

 

  

CashFlow Mágnes Tábor NYEREMÉNYJÁTÉK 
 

Elindult, sőt ROBOG a CashFlow Tábor nyereményjátékunk! Ne maradj le, mert elképesztően 

jó ajándékok várnak rád!     

  
 

   

http://cashflowtabor.hu/
https://www.youtube.com/embed/y05YkImdRlY
http://penzmagnes.hu/nyeremenyjatek/


  

Igen jól látjátok, 1 igazán szerencsés gyermek, fortuna kegyelméből ezt mind megnyerheti, 

ráadásul, csak két egyszerű kérdésre kell választ adnia! Mik azok a kérdések??? REGISZTRÁLJ 

ÉS MEGTUDOD! 

  
 

   

  

A nyári Cashflow Tábor Augusztus 1-7 között kerül megrendezésre, 

hatalmas élmények várnak rád a Balaton partjától mindössze 500m-re lévő táborhelyszínen, 

Balatonszemesen! 

  

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 

  

Egy kis ízelítő, hogy milyen érzésekkel új tudással tudnak hazamenni a fiatalok, már 2 napos 

tábort követően is: 

  
 

   

  
És a 2015-ös táborunkról egy kis ízelítő: 

  
 

   

  

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! 

  

  

Részvételi díj: 88.888,- Ft+ÁFA/fő. 

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? 

http://www.cashflowtabor.hu/
http://www.cashflowtabor.hu/
https://www.facebook.com/cashflowtabor/app/107934139298577/
https://www.youtube.com/watch?v=vmubcvwiBRM
https://www.youtube.com/watch?v=TegxZsi6gU8


  

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: 
2016.07.16-17. 

  

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! 

  
 

  

 

  

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 

     
 

  

 

  

   

   
Ezt a hírlevelet azért kaptad, mert a weboldalunkon, vagy a rendezvényeinken feliratkoztál rá. 

Ha nem szeretnél több hírlevelet kapni, kérlek kattints [unsubscribe]ide[/unsubscribe] 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 

  
Copyright © 2016 Cash Flow Mágnes Kft. 
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