
Kedves Támogatónk! 

  

  

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány  
és a CashFlow Mágnes Közösség (CFM) alapítója. Hírlevelünk 2017/03-es 
számában beszámolunk klubalkalmainkról, Click4Skill termékünkről, továbbá 
Mentoring programunkról adunk hírt és blogunk új bejegyzéseit is közétesszük. 

  

      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 

  
  
  

 
  

A jövőt most írod. Tudd meg hogy neveld sikerre a következő generációt.   
Elkészült a Sikerre nevelésről szóló e-könyvünk,  

amit a képre kattintva Te is letölthetsz!   

https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/c11866/uploads/Hogyan nevelj sikeres e%CC%81s boldog felno%CC%8Btteket gyermekeidbo%CC%8Bl(3).pdf


  

CashFlow Mágnes Klubalkalmak 

  

CashFlow Klub, Jánoshalma  

Március első klubtalálkozóján ünnepélyes keretek között elindítottuk a Klub tagsági rendszert, 
minden klubtag megkapta a névre szóló klubtagsági kártyáját.  

A tagsági kártyák mellett VIP meghívót is kaptak, mely segítségével meghívhatják barátaikat a 
klubtalálkozóra.  

 

  

Márciusban a Klub tagsági rendszer elindítása mellett indítottunk egy új programot is,  

Net – búvár, ami abban segíti a résztvevő gyerekeket, hogy felelős felhasználók legyenek az 
internet világában.  

Az első alkalommal az internet előnyeiről és hátrányairól volt szó. 

  

  



Click4Skill, a mobil nyelvtanár 

  

Kreatív nyelvtanulás egy úttörő módszerrel! 
ANGOL vagy NÉMET nyelvű oktatóprogram! 

 

  

A nyelvtanulás mostantól annyira rugalmas, amennyire csak Neked kell.  

  

Akármennyi időt is töltesz vele, a Click 4 Skill alkalmazás azonnal visszajelzést ad arról, hol tartasz a 
tanulásban.   

Így mérhetővé válik a tudásod, kézzelfogható a fejlődés nap mint nap.  

Ez a pozitív megerősítés motivál a nyelvtanulásban, kudarcélmények helyett azt látod, amit már 
sikerült elérned.  

Végre kipróbálhatod, mennyivel jobban teljesítesz, ha motivált vagy. 

A Click 4 Skill a fiataloknak és felnőtteknek egyaránt játékos, egyszerű tanulási forma. 

  

Már megvásárolható nálunk is! 

Ügyfélszolgálat: Bálint Lehel, +36 (70) 315 8880 

E-mail: info@cashflowmagnes.hu 

Weboldal 

  

  

 

 

mailto:info@cashflowmagnes.hu
http://click4skill.hu/?aff=109


CashFlow Mágnes Észjárás Mentoring 

  

 

  

A 2016-ban nagy sikerrel tesztelt mentoring programunkat tovább fejlesztettük és új köntösbe 
öltöztettük.  

Észjárás Mentroing néven fut tovább a program, ahol nem csak kétheti gyakorisággal közösen 
mastermind-olnak a résztvevők, hanem havi 1 alkalommal egyéni coachinggal is élhetnek.  

A közösség erejét, tudását és tapasztalatát használva hisszük, hogy az egyéni fejlődésen kívül üzleti, 
befektetési területen is növekedést érhetünk el.  

A fiatalok esetében pedig új kapuk nyílhatnak meg, hiszen tapasztalt emberektől tanulhatnak.  

A tapasztalat és a fiatalos kreativitás és lendület ötvöződik a csapatokban, ahol mindenkinek 
lehetősége van tanulni a másiktól. 

Ha moderátorunk vagy és még nem vagy részese e programnak, jelezd részvételi szándékodat az 
ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy e-mailben, hogy a következő csoportba biztosan Te is bekerülj! 

  

Ügyfélszolgálat: Bálint Lehel, +36 (70) 315 8880 

E-mail: info@cashflowmagnes.hu 

  

  

 

 

 

 

tel:+36%2070%20315%208880
mailto:info@cashflowmagnes.hu


CashFlow Mágnes BLOG 

  

 

  

Hogy állj neki a célkitűzéseknek? 

  

Van egy számomra nagyon kedvelt mondás ami így szól: 
“céltalan hajósnak nem kedvez a szél” 

                                                /Montaigne/ 

 
Ez lényegében azt jelenti ha Te sem tudod merre tartasz az életben mi az amit elszeretnél érni akkor 
nem biztos hogy olyan tevékenységet/munkát fogsz végezni ami téged boldoggá tesz. 

 Fölösleges energiát és időt fordítasz olyan dolgokra amelyek nem a Te önmegvalosósulásod 
érdekében történik. 

Általában olyan célokat hozunk önmagunkban ami boldoggá tesz minket. 

A blog szövege ITT folytatódik! 

Kellemes olvasást kívánunk! 

  

  

http://cashflowmagnes.hu/wp/index.php/2017/03/09/hogyan-allj-neki-celkituzesnek/


CashFlow Tábor 

  

 

  

Május elsejéig a Tábor belépőjegye mellé ajándékba jár plusz egy fülhallgatót, amit gyermeked 
használhat majd mobilról is elérhető  

Click 4 Skill nyelvoktató szoftverünk mellé, melynek első modulját szintén odaadjuk! 

  

Csapj le a lehetőségre most! 

  

 

 

 

https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/nl52965/ns96420/subscribe.html


5 éves tervünk 

  

Zárásként, örömmel jelentjük be, hogy elkészült Pénzmágnes Alapítványunk 5 éves terve, amit a 
honlapon is közzé fogunk tenni. 

  

És hogy miért érdemes együttműködnöd velünk? 

  

Mert tizenéves fiatalok számára olyan témákban adunk gyakorlati tudást, amik nem találhatóak 
meg a hagyományos iskolai oktatásban, holott elengedhetetlenek a boldog, sikeres élethez. 

Legfőbb kurzusaink  

1. a pénz tudatos és gyakorlati használata, 
2. a sikeres életvezetés és annak szokásai, 

valamint 

3. a nyelvi készségek fejlesztése 

  

Ezenfelül partnereinkkel közösen segítjük a fiatalokat pályaorientációs kérdéseikben, miközben 
vállalkozói gondolkodásmódot tanítunk nekik mentoring programunk keretében.  

  

Így fel tudják venni a világ legsikeresebb embereinek sikerszokásait, és folyamatosan, tudatosan 
tudnak fejlődni. 

Üdvözlettel: 
Patvaros István, és a 
CashFlow Mágnes Csapata 

 
 
 
 
 

Cash Flow Mágnes Kft. 
1052 Budapest, Galamb utca 4. 

Adószám: 23898116-2-10 
+36 (70) 315 8880 

 

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. 

További tájékoztatást a CashFlow Mágnessel kapcsolatosan 
a weboldalunkon olvashats 

tel:%2B36%20%2870%29%20315%208880
http://www.cashflowmagnes.hu/

