
Kedves Moderátor Társam! 
 
 
 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok Neked és szeretteidnek, és bízom benne, hogy a 2018-as 
esztendőben eléred céljaid, élmény – siker – tudás fogja áthatni életed a mindennapokban. Fogadd tőlem 
szeretettel a rendszerünket érintő elmúlt hetek eseményeit, amivel az a célunk, hogy első kézből kapj 
tájékoztatást a CashFlow Mágnes életének fontosabb történéseiből. 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 

 
 

 

 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánunk! 

 



 
 

Új munkatársak érkeznek az első negyedévben 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy Gyakornoki program 

keretében szervezetünk 4 fővel bővül jövő év első 

negyedévében. Megkezdtük a  kollégák kiválasztási 

folyamatát, az ügyfélszolgálat és a marketing 

területén várunk még pályázatokat. Ha ismersz olyan 

tettre kész 25 év alatti fiatalt, akit jó szívvel ajánlhatsz 

számunkra munkatársként, ne habozz küldd meg 

önéletrajzát számomra az 

istvan.patvaros@gmail.com email címre. 

Az egri irodánk készen áll a munkatársak fogadására, 

nemcsak a feladatkörüket határoztuk meg az elmúlt 

időszakban, hanem a munkaállomásukhoz tartozóan beszereztük mindazt, ami alapján akár már 

holnap tudnak kezdeni az ideális munkatársak. 

Az érkező 4 új munkatárssal küldetésünket hatástöbbszörözötten tudjuk biztosítani: a pénzügyi 

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

fiatalság pénzügyi alapismereteinek élményalapú fejlesztésével. 

 

mailto:istvan.patvaros@gmail.com


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. Ezenkívül moderátoraink állnak rendelkezésedre Győrben, Miskolcon, 

Szegeden és Székesfehérváron is klubprogramjainkon.  

Ha valamelyik helyszín érdekes lehet a számodra, 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


Energikusan Egészségesen kurzus 
indul teszt jelleggel Jánoshalma 
Járásban 

 

Az újévben, januárban Jánoshalma 

Járásban elindul első Energikusan 

Egészségesen 5 alkalmas kurzusunk.  

A kurzuson kevés elméleti betekintőt 

követően a fiatalokkal közösen készítjük el azokat az egészséges ételeket, amiket pofon egyszerűen ők 

is el tudnak készíteni a jövőben akár otthon is. Az ételek elfogyasztása közben kihangsúlyozzuk az adott 

étel egészségre vonatkozó jótékony hatásait is. 

Kurzusunk során interaktív módon az alábbi témákkal foglalkozunk: 

- Helyes táplálkozás előnyei, helytelen táplálkozás hátrányai 

- Élő víz, élő tápanyagok témaköre 

- Mozgás, sportolás és táplálkozás 

- Koncentráció, fittség fenntartása étkezésen keresztül természetes módon 

- Természetes vitaminpótlás, ásványi anyagok, egészségtudatosság 

 

 
 

Click4Skill mobil nyelvtanár 
 
Elindult támogatói programunk. Jelentkezz most 

és adományozz Click4Skill mobil 
nyelvtanár licenszt 5 gyereknek egy általad 

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

 

file:///C:/Users/Farkas Boglárka/Downloads/adjunkalmokat.hu/tamogatoi.htm


Blog bejegyzésünkből érdekességként 
 

 
 

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