Kedves Támogatónk!

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a
CashFlow Mágnes Közösség (CFM) alapítója.
Hírlevelünk 2017/04-es számában beszámolunk klubalkalmainkról,
Click4Skill
termékünkről,
dunaszerdahelyi
tábori
lehetőségről,
Életmódtáborunkról adunk hírt és blogunk új bejegyzéseit is közétesszük.

továbbá

CashFlow

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!

CashFlow Mágnes Klubalkalmak

CashFlow Klub, Jánoshalma

Áprilisban sor került a Net-búvár újabb eseményére Mihálik Árpád vezetésével. A programon az
internetes kommunikációról volt szó, melyben postás nevű játék segítségével a fiatalok
megtapasztalhatták a kommunikációs nehézségeket. A jó időnek köszönhetően kültéri játékokra is
került, sor melyben az együttműködést és csapatmunkát fejlesztettük. Mivel mostanában több új
résztvevő is van a klubban, névtanulós játékkal kezdtük a programot.

Ezen felül együttműködést fejlesztő játékokkal készültünk a gyerekeknek ebben a hónapban,
illetve a Click4Skill a mobil nyelvtanár nevű program bemutatására is sor került, három videót
vetítettünk le a gyerekeknek, és elmondtuk a szoftver előnyeit. Többen érdeklődtek a program
iránt.

Dunaszerdahelyi II. Életmód Tábor

Szeretnél eltölteni három izgalmas napot Szlovákiában, egy sikerorientált fiatal társaságban? Érdekel,
hogy tudod a benned szunnyadó tehetséged a felszínre hozni? Nagy örömmel tudatjuk Veletek, hogy
ismét megrendezésre kerül, immáron második alkalommal a Vulkán Társulás és a Pénzmágnes
Alapítvány által megrendezett Életmód Tábor avagy Kitörés a szürke hétköznapokból. Táborunkban
olyan 10 - 18 éves fiatalokat várunk, akiknek szüleik szeretnék, hogy gyermeik egy biztonságos
közegben töltsenek el három napot, ahol felkészülhetnek az előttük álló felnőtt élet kihívásaira.
A jelentkezési határidő: 2017. 05. 31.

RÉSZLETEKÉRT KATTINTS A KÉPRE!

CashFlow Nyári Életmódtábor
Szeretnél idén a barátaiddal nyaralni a Balatonnál? Gyere el táborunkba és hozd őket is! Miért? Mert
ki ne akarna a Balatonban játszani a haverokkal, vagy napozni a parton a 40 fokos hőségben? Mert
rengeteg fantasztikus játékkal készülünk, amikkel sehol máshol nem találkozol.
Kedves Szülő! Gondoltad volna, hogy van egy olyan tábor, ahol fejlesztik gyermeke(i)d pénügyi
tudatosságát? Ha igen, nézd meg a táborról készült videókat és képeket weboldalunkon.
Csapj le a lehetőségre most!
www.cashflowtabor.hu

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.

KATTINTS A KÉPRE AZ ELSŐ AJÁNDÉK MODULÉRT!

Már megvásárolható nálunk is!
Ügyfélszolgálat: Bálint Lehel, +36 (70) 315 8880
E-mail: info@cashflowmagnes.hu
Weboldal

CashFlow Mágnes BLOG

A pénz 5 szabálya – Avagy hogyan érd el a pénzügyi szabadságot 5 egyszerű
lépésben

Az e havi blogunkban kifejtjük azt hogyan és milyen lépésekben érdemes haladni hogy elérjük az anyagi
függetlenséget, a cikkben megfogalmazásra kerül miként tekintsünk a pénzre illetve hogy hogyan
tehetünk azért hogy pénzünk dolgozzon értünk.
A blog szövege ITT folytatódik!
Kellemes olvasást kívánunk!
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Patvaros István, és a
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