SUBJECT: Bomba híreink a nyári időszakban! [Hírlevél]

Kedves Keresztnév!
Szeretném megosztani Veled a CashFlow Mágnes elmúlt heteinek (2018. július) eseményeit, hogy
képben lehess fontosabb történésekkel kapcsolatban.

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

Július havi hírlevelünk
Fantasztikus 3 napot töltöttünk Dunaszerdahelyen! – Éld át újra a nyári tábor
pillanatait!
Ebben a hónapban három élményekkel teli napot töltöttünk a Vulkán Társulással és a táborozókkal a
III. Életmód Táborban. Nagyon különlegessé vált ez a tábor az évek folyamán. Megtapasztaltuk, hogy
a fiatalok milyen módon képesek a legtöbbet kihozni Önmagukból és társaikból.
A tábor szervezői a fiatalok testi, lelki és szellemi fejlődését tűzte ki célul. Nagy örömünkre ez meg is
valósult. Tapasztalhattuk milyen őszintén és alázattal képesek a fiatalok beszélni és segíteni
társaiknak, és átélhettük milyen igazán gazdagnak lenni, akár még polgármester választáson indulni
és meg is nyerni azt. (Az egyik táborozónk megvalósította ezen álmát a CashFlow 101 játékban, de ez
nem csak egy fiatalnak sikerült! 😊)
Most megosztunk Veletek pár olyan gondolatot, amelyet táborozóinktól kaptunk!
„…külön játszottunk, de mégis együtt. Tetszett, hogy sokat segítettek a csapattársaim. Jó volt, hogy
megtanultam egyes kifejezéseket és hogy érezhettem milyen, ha sok pénzem van.”
„…tetszett, hogy sok mindent tanulhatunk, nagyon élveztem a csapatmunkát, hogy sok pénzem volt,
mert arra jöttem rá, hogy jó gazdagnak lenni.”
„tetszett, hogy összedolgoztunk és mindenki kijutott a mókuskerékből…”

„…a játék nagyszerű, egyszerűen fantasztikus! Bármit be tudtunk vonzani. A szervezés nagyon jó volt,
és hogy a játékot lehet egyedül és csapatban játszani.”
Ha még több véleményre vagy kíváncsi, látogass el Facebook oldalainkra vagy youtube csatornánkra,
és éld át újra a tábori “feelinget” videóinkon keresztül!

Hogyan kezeld tudatosan pénzügyeidet és befektetéseidet? Látogass el
Klubtalálkozóinkra! 😊
“Játékosan kipróbálhattam nagy üzleti lehetőségeket.”
És igen, ez nálunk a cél!
Az, hogy megmutassuk, hogyan lehet játékosan egy egész életet “játszani”. A Cashflow 101
szimulációs oktató társasjáték segítségével gazdálkodhatsz a pénzeddel, döntéseket hozol és ennek
alapján megfigyelheted hogyan alakul a pénzügyi helyzeted.
Ahogyan a játékban cselekszel, az sokat megmutat rólad, hogy milyen döntéseket hozol az életedben.
Például, ha döntésképtelen vagy egy üzleti lehetőséggel kapcsolatban, akkor nagy a valószínűsége,
hogy bizonytalanul viszonyulsz a való életben is különböző helyzetekhez. Viszont, ha ezeket
megfigyeled magadban, akkor már az első lépést meg is tetted, hogy tudj rajta változtatni.
Így válsz egyre tudatosabbá a hétköznapokban is a pénzügyeidben és az élet más területein egyaránt!
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Vegyél még hamarabb ingatlant! Piacon a NOK Rapid
Új termék érkezett, méghozzá nem is akármilyen! Júliusban kerül bevezetésre a NOK rapid termék,
aminek az a sajátossága, hogy a 180 szerződéses nemzeti otthonteremtési közösségből már az első
kiválasztási rendezvényen, azaz a második hónapban a közösség 63%-a jogosultságot szerez. Sőt, úgy
juthatsz összesen 19,5MFt-hoz új ingatlan vásárlási célként, hogy mindössze 16,2MFt-ot tudsz ezért
kifizetni. Ez aztán az üzlet! Az egész ügyletet (teljes törlesztéssel) akár bő két és fél év alatt le is
tudhatod úgy, hogy féléven belül már az ingatlanod birtokában lehetsz, amit ha kiadsz, a bérlőd
nagyon gyorsan elkezd számodra visszatermelni. A NOK az az ingatlan finanszírozási mód ma
Magyarországon, amely segítségével akár év 20%-os hozamot is tud Neked termelni a befektetett
pénzed az ingatlanod által. Igaz, hogy nyári uborkaszezon van, de most érdemes olyan befektetési
lehetőségbe vágni, ahol tuti a hozamszint. Ne hagyd ki, ez tutira a Te üzleted! Ha érdekelnek a
részletek, keress minket bátran az alábbi elérhetőségeken:

CNOK Tanácsadód:
1052 Budapest, Galamb utca 4. 4/2.
Patvaros István
+36 20 388 2989

Pénzügyi Tudatosság kurzusunk már Hőgyészen is nagy sikert aratott!
Júliusban a CashFlow Mágnes Közössége a PÉNZMÁGNES Alapítvány önkéntesei által elvitték a
Pénzügyi Tudatosság alapkurzust a Hőgyészi Gyermekotthonba, ahol egy vidám, tanulságokkal teli
napot tölthettünk együtt. A gyermekotthonban élő lányok kaptak egy kis elméleti képzést, amely az
elején ugyan kicsit elrettentette őket, de a CashFlow 101 játék után minden megértésre került.
A moderátorok a Pénzügyi Tudatosság alapkurzus oktatása céljából látogatták meg az otthont. A
program fókusza, hogy a tizenévesek megismerjék és megértsék a pénzügyi világ szakkifejezéseit és
eszközeit, majd a CashFlow 101 játék keretében megismert tudást a gyakorlati életükbe is
hasznosítsák, amivel könnyebben megtervezhetik életútjukat és magabiztosan kezelhetik majd
pénzügyeiket felnőtt korukban.
Moderátoraink itt is azt tapasztalták, hogy olykor a gyerekek sokkal nyitottabbak a felnőtteknél,
könnyebben nyitnak az új információk felé. Az otthon nevelői is sok tudással gyarapodtak és dicsérték
a program hasznosságát, sőt szívesen látnak minket a jövőben is, hogy a lányok gyakorolhassák a
tanultakat.
A lányok elmondása alapján kellemesen csalódtak a játékban, mindenkinek nagy örömöt és
elégedettséget okozott, amikor kijutott a mókuskerékből és örültek, hogy hasznos időt tölthettek
velünk.

Meglepetéssel készülünk – Befektetői Akadémiánk indul, amely a tudatos
pénzügyi döntésekhez segít Téged is
Mivel a klubalkalmakon megtapasztaltak igen hatásosnak bizonyultak résztvevőink körében, így nyár
végén elindítjuk ÚJ Befektetői hétvége programunkat.
Igaz, hogy a korábbi években is volt hasonló programunk, de csak hasonló. 😊
Ez nem azt jelenti, hogy teljesen másra számíthatnak a résztvevőink, inkább azt, hogy korszerűsített
és a jelen befektetői piaci helyzethez igazított programokkal találkozhatunk, ami valóban hasznos
információkkal látja el a résztvevőinket!
Ennek köszönhetően a résztvevők olyan tapasztalatokat tudnak gyűjteni a program alatt, amely
szilárd táptalajként tudja őket szolgálni a mindennapjaikban és a befektetői élet teljes megélésében.
De ez nem csak befektetőknek, hanem azoknak is szól, akik kíváncsiak a befektetők világára.
Kiemelten fontos, hogy olyan a gyakorlatban azonnal használható praktikákat, tippeket, módszereket
és segítséget kapjanak a két nap során, ami alapján pontosan megértik mit szükséges ahhoz tenni,
hogy ne csak időszakosan növekedjenek megtakarításaik és a tőkéjük. Megtanuljuk hogyan tudjuk
jövedelmezővé tenni megtakarításainkat, miként tudjuk saját szolgálatunkba állítani a pénzt.
Így hát Te se habozz jelentkezni Befektetői hétvégénkre! Ne félj magad mellé állítani a pénzt!

Első megújult Befeketetői hétvégénk várhatóan augusztus végén kerül megrendezésre.
A részletekkel hamarosan jelentkezünk! :)
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A nyár új slágere – csokis mentás limonádé
Szerinted a testednek hány százaléka víz?
Mit gondolsz, ha több mint 50% akkor fontos a szervezetünk számára?
Viszont az sem mindegy, hogy MILYEN vizet iszunk…

Továbbá szeretnénk megosztani Veled egy hatásos receptet, ami elősegítheti mindennapi
vitalitásodat.Ne aggódj, mert egyszerű az elkészítése. Úgy hívják limonádé:
1. Hozzávalók
●
2 db citrom
●
1 db lime
●
1 csokor friss menta (akár csoki ízű lehet)
●
1 db narancs reszelt héja
●
2 kanál nádcukor
●
1 l mentes ásványvíz
2. Elkészítés módja
● Alaposan megmossuk a lime-ot, mentát, citromot, narancsot
● Cikkekre vágjuk a citromot, lime-ot
● Lereszeljük a narancshéját
● Beletesszük egy kancsóba.
● Tömőfával megnyomkodjuk, hogy eresszenek egy kis levet.
● Apróra vágott mentát szórunk bele.
● Felengedjük ásványvízzel.
Elkészítés ideje: maximum 10 perc.
…És voalá! Egészségedre!

Új munkatársakkal bővülünk a nyár utolsó hónapjában
Július hónap folyamán ismét új kollégákkal bővült csapatunk. Jakub Dorottya - Dorisz a telefonos
ügyfélszolgálati területet erősíti a jövőben, Pogonyi Dániel - Dani pedig a marketing részlegünket
erősíti. Az augusztusi betanulási folyamatot követően ősztől teljes erőbedobással szolgálnak majd
benneteket, ügyfeleinket. Fogadjátok őket és a leendő kapcsolat felvételeket, kommunikációikat
meleg szívvel.
Addig is mindenkinek sikeres nyarat és jó pihenést az esetleges szabadságolási időaszakra!

