
Kedves Moderátor Társam! 

  

  

Most ismét első kézből kapsz tájékoztatást a CashFlow Mágnes 
életéből! 

A részleteket szeretettel ajánlom figyelmedbe, kellemes olvasást kívánok!  

  

      Barátsággal:     Patvaros István  

                                                   alapító 

                                                   

 

  

„A tudás a legnagyobb gazdagság. A nem tudás a legnagyobb kockázat.” 

- 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. 

  

  

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


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! 

 

   

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 

mailto:info@cashflowmagnes.hu
http://click4skill.hu/?aff=109
https://www.facebook.com/events/409910589407412/
https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/nl64935/ns115649/subscribe.html


  

  

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! 

  

  

  
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 olvashatsz 

Copyright © 2017 Cash Flow Mágnes Kft. 

 

http://cashflowmagnes.hu/wp/index.php/2017/04/21/penz-5-szabalya-avagy-hogyan-erd-el-penzugyi-szabadsagot-5-egyszeru-lepesben/
tel:%2B36%20%2870%29%20315%208880
http://www.cashflowmagnes.hu/

