
Inlernet® Nap összefoglaló

Április 18-án, szombaton került megrendezésre az újabb Inlernet® 

Nap  a  szokásos  helyszínünkön,  a  Lurdy  Konferencia-  és 
Rendezvényközpontban.

Mint már tapasztalhatta az Inlernet® figyelemmel kíséri a legújabb 
kommunikációs  fejlesztéseket.  Kihasználva  azt,  hogy  már  a 
YouTube-on is van lehetőség élő online közvetítés sugározására, az 
érdeklődők első alkalommal követhették otthonról az Inlernet® Info 
előadását  az  Inlernet® hivatalos  YouTube  csatornáján,  amelyet 
Leinemann  Zsolt  az  Inlernet® hálózati  vezetője tartott  az 
előadóteremben  és  otthon  a  számítógépek  előtt  összegyűltek 
számára.  Zsolt  rendszerismerete  páratlan  és  ezt  a  szombati 
előadáson is bizonyítva,  bemutatta azokat az apró, ámde nagyon 
fontos részleteket, amelyek az Inlernet-Rendszer© különlegességét, 
egyediségét jelentik.

A jövőben is közvetíteni fogjuk az első előadást, azaz az Inlernet® 

Infot. Éljen a lehetőséggel, hiszen így azoknak az érdeklődőknek is 
lehetősége  nyílik  a  tájékoztató  megtekintésére,  akik  valamilyen 
okból, nem tudnának részt venni az eseményen. 

Sajnálatosan,  a  Rendezvényközpontban  folyamatos  technikai 
problémák merültek fel és emiatt fordult elő, hogy 30 perc késéssel 
tudtuk  a  programot  elindítani.  A  Rendezvényközpont  nevében  is 
kérjük  ezért  elnézésüket  és  köszönjük  a  várakozás  miatti 
türelmüket! 

Második  előadónk  Bognár  Péter  az  Inlernet® Worldwide  AG 
vezérigazgatója volt,  aki  a  múlt  hónapban  első  alkalommal 
ismertetett új csomagokat mutatta be a Törzsvásárlóknak. 

A  négy  csomag  (In  –  Ler  –  Net  –  Worldwide),  teljesen  más 
dimenziót  nyit  meg  a  Rendszerhez© kapcsolódó  új  és  régi 
üzletépítőknek és a Törzsvásárlóknak egyaránt. 

Mindenki  a  lehetőségeihez  mérten  tud  választani  a  különböző 
csomagok és az azokban megfogalmazott lehetőségek, célok közül. 
Bármelyiket  is  válassza,  ezek  a  csomagok  fel  fogják  gyorsítani 
üzlete épülését.

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
Mostantól, akár a nappalijából is 
megtekinthető! Legyen részese az élménynek 
és szerezzen tudást kényelmesen!

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/index
http://www.inlernet.com/hu/content/gepjarmureklam
https://www.youtube.com/watch?v=WctdWopvZPo
http://www.inlernet.com/hu/content/index


Az ebédszünetet követően Kékesi Egon, 4-es karrierszintű vezetőnk 
„Könnyedén  a  rögös úton,  azaz  a  kifogáskezelés  magasiskolája” 
címmel  tartott  érdekes,  tanulságos  és  kiemelkedően  hasznos 
előadást. Ez az a terület, amellyel folyamatosan találkozunk, és ahol 
mindig  van  mit  tanulnunk.  Márpedig  Egon  hasznos,  gyakorlati 
tanácsait  érdemes  volt  jegyzetelni  és  elraktározni  egy  következő 
üzleti megbeszélésre, ahol majd biztos jó szolgálatot fog tenni.

Sodexo információk:

Leinemann Zsolt az Inlernet® hálózati vezetője lépett színpadra és 
jelentette be a Sodexo utalványokkal kapcsolatos változásokat.

Tudjuk,  ez mindannyiunkat érintő fontos kérdés és éppen emiatt 
Zsolt  részletesen  kifejtette,  hogy  az  utalványokat  forgalmazó 
Termékpartnerünk  miért  nem  forgalmazza  ezentúl  ezeket  az 
utalványokat Rendszerünkben©.

Hangsúlyozzuk,  hogy  a  Sodexoval  nem  az  Inlernet® állt 
szerződéses  viszonyban  és  az  elmúlt  négy  hónapot  olyan 
időszaknak  tekintettük,  amely  során  fokozottan  kísértük 
figyelemmel  az  utalvány  értékesítés  hatásait  a  Rendszer© 

működésére,  illetve  Törzsvásárlóink  és  Termékpartnereink 
bevételeire egyaránt. Sajnálatos módon be kellett lássuk, hogy ez 
az út nem járható számunkra,  mert bár vannak előnyei,  amelyek 
kecsegtetőnek  tűnnek,  de  alaposan  mögé  tekintve  látható,  hogy 
tévút mindannyiunk számára és ezt nem támogathatjuk. 

A Sodexo, annak ellenére, hogy mekkora nyereséget könyvelhetett 
el,  a  jövőben  NEM  ad  kedvezményt  az  utalványt  árusító 
Termékpartnerünknek!  Az eddigi  százalék  is  olyan alacsony volt, 
hogy ezzel sérülhettek a Törzsvásárlóink érdekei és nem juthattak 
előbbre a Rendszerben©.

A  többi  Termékpartnerünk  forgalma  lecsökkent  általa,  pedig  ők 
jóval  nagyobb  kedvezményeket  biztosítanak,  illetve  lecsökkent 
referenseink hatékonysága is és ezzel  arányosan a bevételeik is, 
miután  nem  tudtunk  referenciákat  felmutatni,  hogy  mekkora 
forgalmat  tudunk  generálni  a  kis-  és  középvállalkozásoknál. 
Jelenleg 10.055 termékpartneri üzlet található Rendszerünkben© és 
ennek több mint 50%-a megújította szerződését az Inlernettel®!

Hangsúlyozzuk, hogy bármelyik Törzsvásárlónknak lehetősége van 
régi,  még  meg  nem  újított  szerződésű  Termékpartnereket 
aktivizálni és utánuk a jutalékokat megkapni.                     
Ehhez nem szükséges referensi vizsgát tenni!

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/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


Inlernet®  VIP Prepaid MasterCard®

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

Rendeljen Ön is Inlernet® névjegykártyát!
Rendelkezzen céges névjegykártyával, hogy 
elérhetőségeit elegáns formában adhassa át 
leendő ügyfeleinek!

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

Örültünk  volna,  ha  egy  minden  fél  számára  gyümölcsöző 
együttműködést tudtunk volna kialakítani, de be kellett lássuk, ez 
egyedül  csak  a  Sodexonak  eredményes,  márpedig  az  Inlernet® 

alapfilozófiájának  része,  hogy  minden  fél  számára  biztosítsa  a 
kölcsönös előnyöket. Ez pedig maximálisan ellentmondott ennek.  
Az Inlernet® Vezetősége csak azt tartja szeme előtt, hogy megvédje 
az ilyen helyzetektől Törzsvásárlóit és Termékpartnereit egyaránt és 
azon dolgozik, hogy ezt az űrt mielőbb pótolni tudja mindannyiunk 
megelégedésére.

Az Inlernet® a jövőt építi és tudja már Ön is, hogy az oda vezető út, 
az  Inlernet® Online-utalvány,  amely  óriási  megtakarítást  jelent  a 
kereskedőknek,  hiszen  nincsenek  adminisztrációs,  szállítási  és 
biztonsági  költségei.  Humánerőforrás  apparátus  sem  szükséges 
hozzá, nem kell érte menni, ami szintén költség lenne. Akár több 
hétig  áll  benne  a  pénzünk,  míg  az  Online-utalvány  azonnal 
felhasználható.  A  Sodexora  várni  kellett,  ráadásul  elveszíthető, 
ellopható és mindig nálunk kellett lennie vásárláskor. Nem tudtunk 
pontos összeget fizetni vele és vissza már nem adtak belőle. Ha az 
utalvány értékénél magasabb az összeg, arra nem volt kedvezmény, 
amennyiben  alacsonyabb  azt  elveszítettük.  Nem  beszélve  arról, 
hogy  Termékpartnereinknél  vásárolva  háromszor  annyi 
visszatérítést  érhetünk  el,  ezáltal  a  hazai  kis-  és 
középvállalkozásokat támogatjuk – amely szintén alapelvünk – és 
amely által az Ön bevételei is hamarabb emelkednek. 

A már megrendelt  utalványokat  Termékpartnerünk természetesen 
kiszállítja Törzsvásárlóink számára.

Az  utolsó  részben  Csutka  István  kommunikációs-  és 
marketingvezető  moderálása  mellett,  „Szárnyaljunk  a  fellegek 
felett”  címmel  a  las  vegasi  jutalomutazás  résztvevői  tartottak 
érdekes és a humort sem nélkülöző élménybeszámolót az Amerikai 
Egyesült  Államokban  tett  majdnem  kéthetes  utazásukról.  
Látva  az  utazásról  készült  videofelvételeket  és  a  fényképeket  a 
lenyűgöző  természeti  csodákról  és  Las  Vegas  szikrázó,  LED 
fényben  tündöklő  látványosságairól,  mindenkiben  azt  az  érzést 
erősítették, hogy a következő jutalomutazáson, Dél-Afrikában, már 
nekünk is ott  kell lennünk, mert ilyen élményekben nem sokszor 
részesülünk életünk során és ezt átélni, szó szerint egy életre szóló 
élményt  jelent.                       
A 2015-ös év első félévére szóló jutalomutazásának célállomása a 
Dél-Afrikai  Köztársaságban  található  Lost  City  Palace  nevezetű 
luxus  szállodakomplexum,  amelynek  pazar  részleteit  egy 
varázslatos film mutatott be. Ezen az utazáson ki ne szeretne részt 
venni  és  erre  a  legegyszerűbb  lehetőség,  ha  a  jutalomutazás 
kiírásainak feltételeit teljesíti és egy feledhetetlen nyaralás részese 
lehet az Inlernetnek® köszönhetően. Kattintson  IDE és nézze meg 
Ön is ezt a varázslatos afrikai hotelkomplexumot!                   
Kívánjuk,  hogy  velünk  együtt  lehessen  majd  részese  ennek  a 
varázslatos utazásnak!

https://www.youtube.com/watch?v=L8E_EHJKfak
http://www.inlernet.com/hu/content/index
http://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12679PP01
http://static.inlernet.com/downloads/Inlernet_nevjegykartya_megrendelo_2.pdf
http://www.inlernet.com/hu/content/kepzesek-rendezvenyek
http://www.inlernet.com/hu/content/index


Inlernet®  VIP Prepaid MasterCard®

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

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

Inlernet® Nap helyszín információk
Kattintson a térképre és tervezze meg 
útvonalát a rendezvényünk helyszínére, hogy 
a leggyorsabban és időben érkezhessen!

A  kisfilmet  követően  Bognár  Péter  az  Inlernet® Worldwide  AG 
vezérigazgatója lépett  újra  a  színpadra,  hogy  maga  mellé  hívja 
Kovácsné  Molnár  Magdolnát  és  Hernáczki  Attilánét,  hogy 
átadhassa részükre a 3. pozíció elérésért járó 3 briliánssal díszített  
arany kitűzőt. Ezt követően Takács Mária és Hernáczki Attila lépett a 
színpadra, hogy átvehessék a munkájuk elismeréseként járó, múlt 
hónapban  bemutatott  gyönyörű,  egyedi  Inlernet  logóval  ellátott 
arany  tollat.  Gratulálunk  mindegyikőjüknek  és  további  sikeres 
munkát kívánunk!

Ebben  a  pozitív  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  termékpartneri  Referensek  képzése, 
majd  vizsgája  kezdődött,  amelyet Balogh  Ders  az  Inlernet® 

Hungary Partners Zrt. vezérigazgatója, Csutka István az Inlernet® 

Worldwide  AG  kommunikációs-  és  marketingvezetője,  Szemán 
László 6.  karrierszintű vezetőnk és Rádin Milutin 5. karrierszintű 
vezetőnk tartották. 

Ez a képzés – a honlapon is található feltételek mellett – bármelyik 
Törzsvásárlónknak  elérhető  és  javasoljuk  is  ennek  elvégzését, 
hiszen új Termékpartnerek szerződéskötése esetén a Referenseink 
a jövőbeli  forgalomból jutalékot kapnak,  amelyik valóban passzív 
jövedelmet jelent számukra.

Találkozzunk  a  következő  Inlernet® Napon,  ugyanitt  a  Lurdy 
Rendezvény- és Konferenciaközpontban  2015. május 23-án 9:45-
kor! 

Hozza el  Ön is csapattagjait,  új  meghívottjait,  hogy személyesen 
érezhessék milyen egy igazi  közösség motivációs ereje,  valamint 
első kézből értesülhessenek a legfontosabb hírekről, újdonságokról 
és  ne  feledje,  új  érdeklődői  már  online  is  megtekinthetik  az 
Inlernet® Nap  első  előadását,  az  Inlernet® hivatalos  YouTube 
csatornáján!

További sikeres munkát és ehhez jó vásárlást kíván az Inlernet®!

http://www.inlernet.com/hu/content/kerdesek-valaszok#c7
http://www.youtube.com/user/InlernetWorldwide
http://www.inlernet.com/hu/content/index
https://weboffice.inlernet.com/
http://inlernet.blog.com/
http://www.inlernet.com/hu/content/kapcsolat
https://www.facebook.com/InlernetHungary
https://twitter.com/Inlernet
https://www.youtube.com/user/InlernetWorldwide
https://plus.google.com/100782047425225966079/posts
https://www.flickr.com/photos/130470852@N03/
https://www.pinterest.com/inlernethungary/
http://www.inlernet.com/hu/content/index
http://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12679PP01
https://www.flickr.com/photos/130470852@N03/sets/
https://www.google.hu/maps/place/Lurdy+Konferencia-%C3%A9s+Rendezv%C3%A9nyk%C3%B6zpont/@47.469686,19.083988,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4741dd1e8560e81d:0x7cd4ab9fc2759fa4?hl=hu

