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, Jánoshalma Járásban induló kuruzainkról, 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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!!!

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.

Megéri folyamatosan figyelni weboldalunkat, ugyanis időpontjaink folyamatosan bővülnek.
Amennyiben még nincs önnek megfelelő időpont, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, vagy
jelölje be a ,,Más időpontot szeretnék” opciót és kolléégáink értesítik önt az új alkalmakról.

Jelentkezni akarok!
Részletek és regisztráció:
cashflowmagnes.hu
Mobil: +36(70) 632 5669
E-mail: info@cashflowmagnes.hu

Energikusan Egészségesen kurzus indul Jánoshalma Járásban

A tanév kezdetével Jánoshalma Járásban elindulnak
Energikusan Egészségesen 5 alkalmas kurzusaink.
Programjaink során a fiatalokra sok gyakorlati rész is
vár, számos finom, egészséges és mindemellet
könnyen elkészíthető ételeket mutatunk . Ahol mi
szinte csak a felügyelő szerepet töltjük be. Az ételek
elfogyasztása közben kihangsúlyozzuk az adott étel

különlegeségeit és hogy hogyan kapcsolódik az adott témakörünkhöz.
Kurzusunk során interaktív módon az alábbi témákkal foglalkozunk:
-

Helyes táplálkozás előnyei, helytelen táplálkozás hártányai
Élő víz, élő tápanyagok témaköre
Mozgás, sportolás és táplálkozás
Koncentráció, fittség fentartása étkezésen keresztül természetes módon
Természetes vitaminpótlás, ásványi anyagok, egészségtudatosság

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.

Blog bejegyzésünkből érdekességként

Legutóbbi blogunkban Évértékelés és célkitűzés témakörét
dolgozzuk fel. Megtudhatjuk miért is olyan fontos az az
eddigi eredményeink kiértékelése, illetve hogy mekkora
hatása van a pontos jól meghatározott céloknak.
Blogunk itt folytatódik. Kellemes olvasást kívánunk!
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