
  

Kedves Támogatónk! 

   

  

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség 
(CFM) alapítója. A Hírlevél 2016/12-es számában beszámolunk csapatsikereinkről, 
klubalkalmainkról, továbbá Mentoring programunkról adunk hírt és blogunk legutóbbi bejegyzését 
is közétesszük. 

  

Az év végén mi mást kívánhatnék Neked, mint minden jót, sikereket,  

és CashFlowban gazdag 2017-es esztendőt! Jövőre találkozunk! 

  

      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 

   
  
  
  
 
 
 
 
 
  



Csapat sikerei 2016-ban 
  
  

A decemberi havi egyeztetésünk során összegyűjtöttük a legfontosabb 13+1 közös sikerünket: 

 Pénzmágnes Alapítvány létrejötte. 
 PJA Évindítón szuper csapat voltunk – óriási jelenléttel vettünk részt és eredményesen 

összedolgoztunk. 
 CFM Hétvégék előkészítése, lebonyolítása –20 fő feletti ügyfélszámmal, csapatként voltunk 

jelen január és március hónapokban a rendezvényeken. 
 CashFlow Tábor Balatonszemesen, amit életmód táborként, profi struktúrával építettünk fel, 

melyet több táborban való sikeres részvételünk egészített ki. 
 Nyáron elindítottuk a Jánoshalmi Cashflow Klubot fiataloknak, ahol alkalmanként átlagosan 

17 fiatalt tudunk tanítani a pénzügyi alaptudás és egészségtudatos életmód módszereire. 
 Energikusan program – termék megálmodása, elkészítése, lebonyolítása, amit imádnak a 

fiatalok. 
 Energikusan Egészségesen, Tábor, Cashflow Mágnes Hétvége, Moderátorképzés és egyéb 

programjainkhoz strukturált munkafüzetek készültek, amik által még rendszerezetteben 
adjuk át a tudást, élményt a résztvevőknek. 

 Számos sikerrel benyújtott pályázat, szakmai anyag, amelyek garantálják a folyamatos 
fejlődésünket. 
 
Ezenkívül csapat és rendszer szinten az alábbiakat értük el: 

 Csónakázás a Tiszán csapatépítő program, ahol a csapat tagjai megnyíltak egymásnak, 
növekedett a bizalom, elköteleződés és a csapatszellem 

 Szervezeti struktúra – szerepkörök részletes leírása, ami segítségével a meglévő és új 
munkatársak is hatékonyabban dolgoznak. 

 Marketing terv, mellyel legendásabb szolgáltatást nyújtunk a vevőknek. 
 Önműködő online marketing rendszerünk felépítése – Sales Autopilot aktív használattal, 

online fizetési lehetőséggel. 
 Új weboldal létrehozása, melynek segítségével egyszerűbb a programokra való jelentkezés. 
 Tevékenységoptimalizáló programok bevezetése, szinkronizálása  egymással és napi 

használata (Trello és Toggl), illetve napi reggeli és heti meetingek a kollégákkal, hogy 
maximalizáljuk a hatékonyságot. 

 
  
  
  
  



 
Hasznos, azonnal alkalmazható tudást akarsz magadnak?  

Elkészült a Pénz 5 szabályáról szóló e-könyvünk,  
amit a képre kattintva Te is letölthetsz!  

  
  

  

CashFlow Mágnes Klubalkalmak 

  

CashFlow Klub, Jánoshalma 

  

Decemberi hónapban folytatódtak az egészséges életmóddal 
kapcsolatos klub alkalmaink, „Sikeremberek szokásai 
mozgással – sportolással” témakör mellett „Táplálkozási 
szokásokkal” is foglalkoztunk. A témákkal kapcsolatos 
prezentációkat, beszélgetést junior moderátoraink, Fekete 
Szabolcs és Szécsi Árpád vezették. A klubélet változatlan 
lelkesedéssel, jó hangulatban 14-17 fő gyermek részvételével 
folyik.  Nagy örömünkre szolgál, hogy a gyerekek aktívan, 
kitartó érdeklődéssel látogatják klubunkat. 

Az évet egy ünnepi hangulatú játékos klubbal zárjuk, ahol a 
gyerekek a Cashflow 101 szimulációs játék mellett más 
társasjátékokat is kipróbálhatnak. 

 

http://cashflowmagnes.hu/wp/konyv/?page=wp&user=konyv


 

  

  

 
 

 
  

CashFlow Mágnes Mentoring  

 

A résztvevők egymás vállalkozásán dolgoztak, 
olyan beleéléssel, mintha a saját üzletük jövője 
múlna rajta. Igazi csapatként kamatoztatták a 
mastermind erejét. Az idei év lezárása és a 
következő év megtervezése is előtérbe került 
több embernél, ami által a személyes fejlődési 
irányok, új ötletek megvalósítása kiemelkedő 
szerepet töltött be. A mentoring így az idei évre 
véget ért, de új köntösbe bújva 2017-ben is 
folytatódni fog. 

Így hogyha eddig nem voltál részese, de a jövő évben mindenképpen egy kiváló csapattal akarsz 
épülni, fejlődni és a vállalkozásodon dolgozni, akkor most 

2016.12.29-ig jelezd felénk e-mailben (info@cashflowmagnes.hu-ra), 

hogy szeretnél ennek a részese lenni! 
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CashFlow Mágnes BLOG 

  

 

  

Egyének gondolatvilágának fontossága 

Ebben a fejezetben arról fogunk írni, hogy mennyire fontos szem előtt és észben tartani azt a 
tényt, hogy gondolataink által teremtjük meg saját életünket, sőt egész világunkat. Minden tárgy, 
minden nem természet által kreált dolog, ami körülöttünk van, az valaha csak egy gondolat volt 
valakinek vagy valakiknek a fejében, majd megvalósították azt. 
Írtunk már több, a siker felé vezető útról, hogy hogyan ajánlott cselekedni, szemléletet formálni, 
azonban mindennek az alapja az, hogy hogyan is gondolkodunk mindennapjaink során: 
Vajon milyen gyorsan érjük el vágyainkat, például olyan gondolatokkal, hogy „úgysem jön össze” 
vagy „ezt én nem tudom megcsinálni”, és még sorolhatnám?Valószínűleg soha! 

A Blog szövege itt folytatódik, kellemes olvasást kívánok! 

  

  

  

http://cashflowmagnes.hu/wp/index.php/2016/12/01/egyenek-gondolatvilaganak-fontossaga/


 

  

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: 23898116-2-10 
+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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