
Inlernet® Nap összefoglaló

Március 21-én, immáron az év harmadik Inlernet® Napját rendeztük 
meg a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban.

Most volt a tavaszi napéjegyenlőség (latinul aequinoctium) is, az az 
időpont,  amikor  a  Föld  mindkét  féltekéjén  egyforma  hosszú  a 
nappal  és  az  éjszaka.  A  Nap  ilyenkor  90°-os  szögben  delel  az 
Egyenlítő felett és a márciusi napéjegyenlőség a csillagászati tavasz 
kezdete.

A tavasz pedig a megújulás pillanata és az Inlernet® is a megújulás 
tükrében tartotta rendezvényét, ugyanis újdonságok sokasága várta 
a résztvevőket.

Elsőként Szemán László hatos karrierszintű vezetőnk mutatta be az 
Inlernet-Rendszer© egyszerű,  de  zseniális  működését. 
Hallgatóságunk már  megszokhatta,  hogy hónapról,  hónapra más 
vezetők  vezetik  be  az  Inlernet  iránt  érdeklődőket  a  Rendszer© 

nyújtotta  határtalan  lehetőségek  világába  és  egy  lendületes, 
energikus,  precíz  és  pontos  információkat  tartalmazó  előadást 
hallhatnak tőlük. 

Második  előadónk  Svájerné  Erika  hetes  karrierszintű  vezetőnk 
tartotta,  aki  az  Inlernettel® közösen  kifejlesztett  új  csomagokat 
mutatta be az egybegyűlteknek. 

In – Ler – Net – Worldwide!

Ez a négy csomag neve, amelyek teljesen más dimenziót nyitnak 
meg a  Rendszerhez© kapcsolódó  új  és  régi  üzletépítőknek  és  a 
Törzsvásárlóknak  egyaránt.  Egy  olyan  új  lehetősége  saját 
vállalkozásunk  építésének,  amelyeknél  lehetőségeinkhez  mérten 
tudunk  választani  a  különböző  csomagok  és  az  azokban 
megfogalmazott  lehetőségek  és  célok  közül.  Bármelyiket  is 
válassza, ezek a csomagok fel fogják gyorsítani üzlete épülését.

A csomagok részleteiről érdeklődjön Vezetőjénél!

Inlernet®  VIP Prepaid MasterCard®

Csúcsminőségű szolgáltatás minden 
Inlernet® Törzsvásárlónak, hogy jelentősen 
megkönnyítse a mindennapi pénzügyeit.

Teremtsen értéket gépkocsijával is!
Használja ki az Inlernet® gépjárműreklám 
lehetőségét és növelje háromhavonta egy 
„Matrica Bónusz-Joggal” üzlete forgalmát!

Tudás, információ, motiváció
A Nap, amikor első kézből kapja meg a 
legfrissebb információkat és amely segít, 
hogy mihamarabb a legsikeresebb lehessen.

http://www.inlernet.com/hu/content/index#news
http://www.inlernet.com/hu/content/ket-ev-koltese
http://static.inlernet.com/assets/hu/presentation_tv/start.html
http://www.inlernet.com/hu/content/partner-kategoriak
http://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12679PP01
http://www.inlernet.com/hu/content/kepzesek-rendezvenyek
http://www.inlernet.com/hu/content/index
http://www.inlernet.com/hu/content/gepjarmureklam
http://www.inlernet.com/hu/content/index


Az  ebédszünetet  követően  az  Inlernet® Nap  programja  egy  új 
elemmel  bővült,  amelyet  sikerének  köszönhetően  rendszeresen 
fogunk  megismételni.  Ugyanis  egy  Inlernet® Workshop  keretén 
belül hat vezetőt invitáltunk a színpadra a különböző csapatokból, 
hogy  Csutka  István  kommunikációs-  és  marketingvezető 
moderálása  mellett  oszthassák  meg  a  hallgatósággal  Inlernetes 
tapasztalataikat,  mesélhessenek  sikereikről  és  téves  döntéseikről 
egyaránt.  Megmutathassák  saját  stratégiájukat  és  tanácsokkal 
szolgálhassanak  az  üzletépítésük  elején  járó  Törzsvásárlóiknak. 
Remek  volt  látni,  hogy  az  Inlernet® értékei  a  különböző 
egyéniségekkel,  tudásbázisaikkal,  tapasztalataikkal,  milyen 
tökéletesen  simul  össze  és  nagyszerűen  megmutatta,  hogy  az 
Inlernet® kortól  és  nemtől  függetlenül  is  sikeresen  építhető.  A 
„titkok” között, egyöntetűen emelték ki a hitelesség, a kitartás és a 
tudás elengedhetetlen háromszögét. 

Úgy érezzük óriási segítséget kaphattunk Tőlük ahhoz, hogy minél 
többen  és  minél  hamarabb  érhessék  el  ugyanezt  az  eredményt. 
Köszönjük  Huczek  Marcsinak,  Dollinger  Anikónak,  Szemán 
Lászlónak, Lukács Zsoltnak, Bodnár Péternek és Csórics Balásznak, 
hogy  megosztották  velünk  értékes  tapasztalataikat.  Máris 
kíváncsian várjuk a többi vezető hasonló beszámolóját, sikereikhez 
vezető tapasztalataikat!

Csutka  István  kommunikációs-  és  marketingvezető következett 
„Ugye nem csak a telefonod okos?” című előadásával, amelynek 
témája az online világ hatása jelenlegi és jövőbeli életünkre. István 
bemutatta  a  különböző  online  platformokat  és azokat  a  hasznos 
applikációkat,  amelyek  nagyban  segíthetik  üzletépítésünket, 
feladataink  csoportbeli  tervezését,  stb.  Felhívta  figyelmünket  a 
közösségi  portálok  veszélyeire  is,  illetve  megmutatta  helyes 
használatukban rejlő lehetőségeket. Megjegyezte, ma már nem az a 
kérdés,  hogy jár-e majd nekünk is a 15 perc  hírnév,  hanem az, 
hogy már csak 15 másodpercre maradhatunk ismeretlenek!

Ezt  követően  elsötétült  a  terem,  hogy  megtekinthessük  a 
varázslatos Dél-Afrikai  utazás  helyszínéről  készült  kisfilmet.  Nem 
lehet  elégszer  megnézni,  hogy  ne  fedezhetnénk  fel  a  lenyűgöző 
luxus szállodakomplexum egy-egy új elemét. Bízunk benne, ezen az 
utazáson sok Törzsvásárlónk tart majd velünk! 

A honlapon minden információt megtalálnak a promócióról! 

Vegyen részt az Inlernet® Utazási versenyen!
Töltsünk együtt egy feledhetetlen nyaralást a 
Dél-afrikai Köztársaságban található Lost City 
Palace luxus szállodakomplexumban!

Az Inlernet® Nap legjobb gondolatai, az 
előadóktól és a legsikeresebb vezetőktől.

Napi inspiráció egy hatékonyabb naphoz

Inlernet® Standard Prepaid MasterCard®

Csúcsminőségű szolgáltatás minden 
Inlernet® Törzsvásárlónak, hogy jelentősen 
megkönnyítse a mindennapi pénzügyeit.

http://www.inlernet.com/hu/content/utazasi-verseny
http://www.inlernet.com/hu/content/index
http://www.inlernet.com/hu/content/index
http://www.inlernet.com/hu/content/utazasi-verseny
https://www.pinterest.com/inlernethungary/best-of-inlernet-nap/
http://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12689PP01


Leinemann Zsolt  az  Inlernet® hálózati  vezetője tartotta  az  utolsó 
előadást,  amelyben  megmutatta  azokat  a  különféle  lehetséges 
stratégiákat,  amelyek  segítségünkre  lehetnek  az  üzletépítésünk 
során.  Zsolt  kiemelkedő  motivációs  előadása  felforrósította  a 
hangulatot  és  a  várakozással  teli  légkör  a  végén  már  izzott  a 
teremben. Hiszen tudtuk, most következnek a legújabb fejlesztések 
bemutatásai. Zsolt nem is maradt adós ezekkel és sorra mutatta be 
az innovatív fejlesztéseket. 

· Új roll-upok

· Megújult Blog tartalom

· Best of idézetek előadóinktól a Facebookon 

· Fotómegosztó oldalak (Flickr, Pinterest)

· Új  Inlernet® Mobil  applikáció,  amely  használata  már  az 
Inlernet® Online-utalványokkal  történő  vásárlásokat  is 
támogatja

· Új egyedi, a kor elvárásait is felülmúló, mindenki által saját 
magára szabható, reszponzív  weboldal, amely már különböző 
nyelveken is elérhető!

· Új, nemzetközi webiroda, az ország nyitások elindításához

Ebben a felfokozott hangulatban köszöntünk el egymástól, hogy a 
rendezvényen  kapott  motivációval  és  az  újonnan  tanultakkal 
felvértezve térhessünk haza és kezdhessünk neki hétfőn az üzletünk 
további, még sikeresebb építésének.

A  rendezvényt  követően,  a  hálózati  vezetők  még  részt  vettek  a 
vezetői  értekezleten  is,  hiszen  az  Inlernet® számít  vezetői 
véleményére, igyekszik tanácsaikat, javaslataikat megfontolni, hogy 
egy még jobb és hatékonyabb Rendszert tudjunk felépíteni. Ennek 
érdekében a nap folyamán is bárki, bármilyen kérdést nyugodtan 
megfogalmazhatott  és  az  Inlernet® vezetői,  minden  kérdésre 
maradéktalanul válaszokat is adtak.

Az  Inlernet-Rendszer© ugyanis,  mindannyiunké  és  éppen ezért  a 
céljaink mellett a sikereink és azok elérésekor az örömünk is közös.

Találkozzunk  a  legközelebbi  Inlernet® Napon,  ugyanitt  a  Lurdy 
Rendezvény- és Konferenciaközpontban 2015. április 18-án 9:45-
kor!  Hozza  el  ön  is  csapattagjait,  új  meghívottjait,  hogy 
személyesen  érezhessék  milyen  egy  igazi  közösség  motivációs 
ereje  és  első  kézből  értesülhessenek  a  legfontosabb  hírekről, 
újdonságokról.

További  sikeres munkát  és ehhez  jó vásárlást  kíván az Inlernet® 

Worldwide AG! 

Csúcsminőségű szolgáltatás minden 
Inlernet® Törzsvásárlónak, hogy jelentősen 
megkönnyítse a mindennapi pénzügyeit.

Inlernet®  VIP Prepaid MasterCard®

Az Inlernet® Nap legjobb pillanatai
Keresse meg magát a képeken és ossza meg 
a közösségi oldalakon, hogy ismerősei is 
láthassák az Önről készült fényképeket!

Kattintson a térképre és tervezze meg 
útvonalát a rendezvényünk helyszínére, hogy 
a leggyorsabban és időben érkezhessen!

Inlernet® Nap helyszín információk
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