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Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a         
CashFlow Mágnes Közösség (CFM) alapítója. Fogadd tőlem       
szeretetünket a rendszerünket érintő elmúlt hetek eseményekről, amivel        
egy célunk, hogy első kézből tájékozódjunk a fontos eseményekről a          
CashFlow Mágnes életéről. A részleteket szeretettel ajánlom figyelmesen,        
kellemes olvasást kívánok a 2018. novemberi hírlevelünkhöz! 

 Baráti üdvözlettel: 

  

               Patvaros István  

                     – alapító- 

“Tudod, engem nem pénzt, hanem tudás hajszolás teszi gazdaggá.” ”  

Az a vágy, hogy tanulj többet, többet tegyek, többet teljesítek  

és segítek azoknak, akik tanulni akarnak.”  

– Robert Kiyosaki 

   



Megtartottuk első Befektetői Akadémiánkat! 

November első hétvégéjén tarto�uk az első  Befektetői Akadémia két napos képzésünket, mely a HI5              
közösségi klubban került megrendezésre. A Cashflow Mágnes csapata egész októberben a           
rendezvényre készült, annak érdekében, hogy minden a helyére kerüljön és résztvevőink a            
legszínvonalasabb képzésben részesüljenek.  

A Befektetői Akadémia egyes mo�vumai ismerősek lehe�ek az elődjeként szolgáló a CashFlow            
Mágnes Hétvégéről. Ám i� még mélyebb és gyakorla�bb tudást igyekeztünk átadni részvevőinknek.            
Arra is törekedtünk, hogy a jelenlévők minél inkább kivegyék a feladatokból a részüket, megtanuljanak              
csapatban dolgozni, kapcsolatokat kialakítani, és kilépni a komfortzónájukból. Az Akadémián szó volt a             
készpénz fontosságáról, a tudatos döntéshozatalról, a befektetési eszközökről és azok biztonságáról.           
Az elméle� oktatásokon elhangzo� tudásanyagot a Cashflow 101 szimulációs játék segítségével           
hasznosítani is tudták már az első napon! 

Őszintén reméljük, hogy azok, akik velünk voltak a        
Befektetői Akadémián, már a következő nap máshogy       
tekinte�ek pénzügyeikre, és elindultak a tudatos      
pénzkezelés útján, hogy egy nap majd a gyorsítósávra        
lépve valóban csak azzal foglalkozzanak, amivel      
szeretnének.  

Leghamarabb CashFlow Mágnes Befektetői Akadémián     
2019. Január 19-20. közö� találkozhatunk, még van pár        
szabad helyünk, de helyeink rohamosan fogynak! 

Részletesebben programunkról  i� olvashatsz!  

Kérdés esetén , pedig szívesen állunk rendelkezésedre!  

 

 

Cashflow 101 - Adj élményt és tudást Karácsonyra 

Gazdag papa, szegény papa című könyv szerzője, Robert Kiyosaki ,          
minden tudását és tapasztalatát szere�e volna az emberek számára         
elérhetővé tenni, ezért könyvei melle� a CashFlow101 szimulációs        
játékot is elkészíte�e, melyet akár  webshopunkban is       
megvásárolhatsz. 

A CashFlow 101 nem egy átlagos fejlesztő játék, i� nem a másik fél             
legyőzése, csődbe ju�atása vagy éppen kiütése a cél. 

Érdeme, hogy rendkívül e�kus, és a nyer-nyer üzletek felé orientál.          
Garantáltan már az első játék után máshogy tekintesz majd         
pénzügyeidre és a körülö�ed elérhető lehetőségekre, melyeket eddig figyelmen kívül hagytál, vagy            
akár észre sem ve�él. 

A CashFlow 101 ráébreszt arra, hogy az anyagi függetlenség nem egy kiválaszto� csoport előjoga.              
Megtanítja a pénz áramoltatásának technikáit és azt, hogyan haladhatsz előre a gazdagsághoz vezető             
úton azáltal, hogy havi készpénzáramlásod és passzív jövedelmed növeled. A tudatos pénzkezelés            

https://cashflowmagnes.hu/befektetoi-akademia/
https://cashflowmagnes.hu/webshop-fejleszto-konyvek-cashflow-101/cashflow-101/
https://cashflowmagnes.hu/webshop-fejleszto-konyvek-cashflow-101/cashflow-101/


megtanulásának igazán jó hangulatú, gyakorla� módja segítségével fókuszban tarthatod a          
mindennapi pénzügyeidet, megismerheted eddigi a pénzkezelési szokásaidat. 

A társasjáték, mellyel a Cashflow Klubokon játszanak a résztvevők, most elérhető webshopunkban is.             
Remek időtöltés o�honra a családnak és karácsonyi ajándékként is garantált az öröm.  

Ha a leírtak alapján nem érted a játék lényegét, ha nem tudod elképzelni a menetét, ha túl                 
bonyolultan vagy túl szépen hangzik gyere el valamelyik  CashFlow Klubtalálkozónkra , ahol           
moderátorok segítségével díjmentesen részt vehetsz egy játékon és elindulhatsz a tudatos           
pénzkezelés útján. 

 

 

Fiatal vállalkozói napok Egerben 

A Global Entrepreneurship Week (GEW) nemzetközi mozgalom keretében Egerben is megrendezésre           
került november 13-14-én a Fiatal Vállalkozói Napok rendezvény, melynek célja, hogy inspirálja és             
segítse a fiatalokat az önálló vállalkozás indításában.  

A program keretében az érdeklődök előadásokat hallgatha�ak meg, az első nap egy kerekasztal             
beszélgetéssel kezdődö�, amelyen a Pénzmágnes Alapítvány alapítója Patvaros István is részt ve�. A             
kerekasztal beszélgetés után az előadások leginkább a kapcsolatok fontosságáról, az önbizalomról           
szóltak. A második napon a jövő technológiáin volt a hangsúly, helyi nagy vállalkozások képviselői              
adtak elő többek közö� a ZF, Aven�cs, Sanat metal, de előado� Dr. Zacher Gábor is, aki a                 
kütyüfüggőségről tarto� előadást.  

Természetes a Pénzmágnes Alapítvány is kiállíto� a rendezvényen, ahol egy gyors regisztráció után az              
érdeklődök megpörgethe�ék a CashFlow 101 által ihlete� szerencse kerekünket. Azok, akik           
megpörge�ék mind nyertesek, hiszen cashflow klubbelépőket, kedvezmény kártyákat és „kacatokat”          
nyerhe�ek, illetve indulha�ak a fő díjakért: befektetői akadémia részvétel, cashflow 101 társasjáték,            
és 20.000 Forint értékű könyvcsomag.  

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok vállalkozzanak, valósítsák meg ötleteiket és tegyék jobbá a             
környezetüket. Egy vállalkozás sikerességét nagyban befolyásolja a vállalkozó pénzügyi intelligenciája          
és tudatossága. Pénzügyi kultúra hiányában a vállalkozás veszélynek van kitéve, ezért is invitáltuk meg              
a programon résztvevő fiatalokat a Cashflow Mágnes Klubtalálkozóra, ahol elsajá�thatják azt a            
szemléletmódot, mellyel vállalkozásuk pénzügyeit is sikeresen kezelni tudják majd. Hiszen a saját            
vállalkozás elindításához az első lépcső egy jó ötle�el és a pénzügyekkel kezdődik. 
 

Az eseményről szóló videót i� tekintheted meg:       
h�p://www.tveger.hu/2018/11/13/fiatal-vallalkozoi-napok-3/?�clid=IwAR3SL6A0UiVDUohoJIv7FBtR
ATEqG0ePVCy2frC8kdOzAw8SyR7z1iKpyns 

  

 

 

 

https://cashflowmagnes.hu/klubtalalkozo/
http://www.tveger.hu/2018/11/13/fiatal-vallalkozoi-napok-3/?fbclid=IwAR3SL6A0UiVDUohoJIv7FBtRATEqG0ePVCy2frC8kdOzAw8SyR7z1iKpyns
http://www.tveger.hu/2018/11/13/fiatal-vallalkozoi-napok-3/?fbclid=IwAR3SL6A0UiVDUohoJIv7FBtRATEqG0ePVCy2frC8kdOzAw8SyR7z1iKpyns


CashFlow Mágnes az Ingatlanbefektetők Napján 

November 27-én került megrendezésre az Ingatlanbefektetők Napja 2018 a Sugár Event & Conference             
Centerben. A rendezvény képviseli azt, amit a mo�ójában ígér: „ Minden, amire egy sikeres ingatlan              
befektetőnek szüksége van”. 

Mi az a stratégia ami 2019-ben is működni fog a lakás befektetéseknél? Hogyan adjuk ki? Hogyan                
újítsuk fel? Mire figyeljünk az adásvételnél? Hogyan alkudjunk a vevőkkel vagy az eladóval? 

A rendezvényen részt vevők több mint 10 előadást hallgatha�ak meg a témában, melyek érinte�ék a               
jelenlegi és jövőben várható ingatlanpiaci trendeket, értékesítési stratégiákat, volt szó a rövid és             
hosszú távú lakáskiadásról. Krnács Zsolt a CNOK Zrt. értékesítési igazgatója a lakástakarék kassza utáni              
lehetőségekről beszélt, többek közö� a NOK innovációjáról és a Rapid termékről és a várható további               
újításokról.  

A Cashflow Mágnes is a NOK finanszírozási termékről ado� felvilágosítást az érdeklődőknek, akik még              
csatlakozni akarnak van szabad hely a következő közösségekben, de nem érdemes sokáig halogatni. 

 

 

Bővülnek klubprogramjaink! 

Beindultak klubrendezvényeink, szinte lehetetlen, hogy ne találj alkalmas időpontot! Budapesten he�           
rendszereséggel tartunk CashFlow Mágnes Klubtalálkozókat. Új partnerünk a HI5 közösségi klub amely            
egy igényes, modern helyszín, fogyasztási lehetőséggel. Azok, akik már voltak o� klubon mind nagyon              
dicsérik a helyet. A HI5 melle� továbbra is tartunk klubokat a Galamb utcában, valamint indulnak               
rendszeres klubjaink Egerben is a Széchenyi utcán. 

Decemberben különleges karácsonyi klubbal is készülünk, hogy méltóan zárhassuk ez az évet is.  

Ha még nem jelentkeztél, az alábbi linken kiválaszthatod a megfelelő klubidőpontot és helyszínt:             
h�ps://cashflowmagnes.hu/ingyenes-klubtalalkozo-belepojegy/  

kövess minket facebookon és instagramon is, ahol friss információkat találhatsz:          
h�ps://www.facebook.com/cashflowmagnes/   h�ps://www.instagram.com/cashflowmagnes/ 
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https://www.facebook.com/cashflowmagnes/
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