
Kedves Támogatónk! 
 

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség 
(CFM) alapítója. 

Hírlevelünk 2017/11-es számában beszámolunk: Nyertes Gyakornoki pályázatunkról, megújított klub 
rendszerünkről és hétvégi képzéseinkről, Mentoring alkalmunkról, Click4Skill temrékünkről és e havi 
blogbejegyzésünkről. 
 
 
 
 
 
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 
 

 

 

Nyertes pályázat: Gyakornokok a Cash Flow Mágnes Kft.-nél 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy Gyakornoki program 

pályakezdők támogatására című pályázati 

konstrukció nyertesei között tudhatjuk magunkat.  

A pályázatnak köszönhetően szervezetünk 

munkavállalói státusza 4 fővel tud bővülni jövő év 

elejétől 1 éves időszakra, továbbá beszerzésre 

kerülnek a gyakornokok 

munkafeltételeit elősegítő kis értékű-, valamint 

tárgyi eszközök, melyek a gyakornokoknak feltétlen 

szükségesek munkájuk, feladataik megfelelő 

elvégzése érdekében. 

A pályázat segítségével küldetésünket intenzívebben tudjuk biztosítani: a pénzügyi tudatosság 

alapjainak megteremtését Magyarországon és a régióban, a vállalkozó szellemű, nyitott fiatalság 

pénzügyi alapismereteinek élményalapú fejlesztésével. 

 



Megújult Cash Flow Mágnes Klubfoglalkozás és CashFlow Mágnes Hétvégi képzés 

 

AJÁNDÉK KLUBTALÁLKOZÓ BELÉPŐJEGY igényelhető! 
 

Nem csak azonnal alkalmazható új tudatos pénzkezelési tudást kapsz, és rájössz, a pénzed is 
dolgozhat Neked, de 

 
AZONNAL ELÉRHETŐ KIADÁS CSÖKKENTŐ ÉS BEVÉTEL NÖVELŐ 

termékeinkkel is megismerkedhetsz, plusz 
 

SAJÁT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSODAT ELKÉSZÍTJÜK KÖZÖSEN! 
 

 
 

 
A körülbelül 3 órás klubfoglalkozásainkat heti rendszerességgel, délután hat órától tartjuk. A program 
egy egyalkalmas, CF101 élmény alapú szimulációs foglalkozást foglal magába! 

Szokásos (CashFlow Mágnes központi klubhelyiségében, Budapesten a Ferenciek terénél, a Galamb 

utca 4. szám alatt), és már ÚJ KLUBHELYSZÍNÜNKÖN is Egerben, a Széchenyi utca 23. fszt. 2. alatt 

is zajlanak foglalkozásaink. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, jelentkezz klubtalálkozónkra az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén, és KÉRD AJÁNDÉK BELÉPŐJEGYEDET! 

Miután megkapod a jegyedet emailben, nem kell mást tenned, csak a sorszámát írd be a 

weboldalunkon történő jelentkezés alkalmával. 

 

Jelentkezni akarok! 

Részletek és regisztráció: 

cashflowmagnes.hu 

Mobil: +36(70) 632 5669 

E-mail: info@cashflowmagnes.hu 

 
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=Galamb+utca+4.+sz%C3%A1m&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Galamb+utca+4.+sz%C3%A1m&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Sz%C3%A9chenyi+utca+23&entry=gmail&source=g
http://cashflowmagnes.hu/klubtalalkozo/
http://cashflowmagnes.hu/
tel:+36%2070%20315%208880
mailto:info@cashflowmagnes.hu


 
 
 
 
 
 
CashFlow Mágnes Hétvége 

 

Mindössze egy hétvége alatt olyan szintű tudatosságig juttatunk el a pénzkezelés területén, hogy az 

új életed mindennapjára is hatással lesz. Ugyanis a CashFlow Mágnes hétvége, az életünkről szól. 

Tartsunk akárhol anyagilag, egzisztenciálisan, legyünk akár piszok gazdagok, vagy épp nagyon 

szegények, mert lehet, hogy mindez  csak állapot. Ugyanis nem a pénz oldja meg az anyagi 

gondjainkat, hanem a pénzügyi intelligenciánk! 

 

Hogy hogyan? 

Gyere el és megkapod a válaszokat a hétvégén! 

Következő CashFlow Mágnes Hétvége programunk időpontjait a regisztrálok 

pontra kattintva találod! 

Regisztrálok! 

 

További részletek: 

http://cashflowmagnes.hu/hetvege/ 

Mobil: +36(70) 632 5669 

 

 

 
 

http://cashflowmagnes.hu/hetvege-jelentkezes/
http://cashflowmagnes.hu/hetvege/
tel:+36%2070%20315%208880


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CashFlow Mágnes Észjárás Mentoring 
 
 

 
 

E havi mentoring alkalmunkkal a 

Paradigmák témakörével foglalkoztunk. 

Olyan mélységesen sikerült 

belemerülnünk a témában, hogy a 2 órás 

szokásos időkorlát nem volt elég, viszont 

mentorunk olyan, sokatmondó 

gondolatokat osztott meg velünk, hogy az 

idő múlását el is felejtettük. Megvitattuk, 

hogy jók vagy rosszak esetleg 

szükségesek-e a paradigmák. Mit 

tehetünk ellenük vagy értük.  

Ha szeretnél Te is egy olyan csapat tagja lenni, ahol ilyen, és még sok más hasonló témakörű 
eredmény születik, 

jelentkezz CashFlow Mágnes Moderátornak,  
majd jelezd mentoring program részvételi szándékodat az ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy e-

mailben, hogy a következő csoportba biztosan Te is bekerülj! 

 
 
 

Click4Skill mobil nyelvtanár: 
 
Elindult tátmogatói programunk. Jelentkezz 

most és adományozz Click4Skill mobil 
nyelvtanár licenszt 5 gyereknek egy általád 

választott iskolába. Támogató csomagunk 
megvásárlásával neked is jár 2db Nyelvtanár. 
Támogató csomagot a képre kattintva tudod 
megvásárolni. 

http://cashflowmagnes.hu/wp/index.php/moderator-kepzes/
adjunkalmokat.hu/tamogatoi.htm


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blog bejegyzésünkből érdekességként 

 

 
 
Legutóbbi blogunkban Fittség és sikeresség és 
összefüggésük témakörét dolgozzuk fel. 
Megtudhatjuk miért is olyan fontos a rendszeres 
mozgás, illetve adunk néhány hasznos tanácsot, 
hogy könnyedén bele tudj vágni az edzésekbe.  
 
 
Blogunk itt folytatódik.  Kellemes olvasást kívánunk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cash Flow Mágnes Kft. 
3300, Eger Széchenyi utca 23 

Adószám: 23898116-2-10 
+36 70 632 5669  

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/fittseg-sikeresseg-mozgasos-es-eletviteli-szokasokkal/
http://www.cashflowmagnes.hu/

