Inlernet® Nap és Referens Képzés meghívó
Ünnepnapra készülünk, hiszen júniusban ünnepli 2 éves
születésnapját az Inlernet Worldwide Ag. Szeretettel várjuk június
27-én szombaton a következő Inlernet ® Napon, hogy együtt
ünnepelhessük meg ezt az évfordulót!
Természetesen ünnepi programmal, előadásokkal, tombolával,
meglepetés ajándékokkal, és az elmaradhatatlan születésnapi
tortával várjuk csapata tagjaival és az új érdeklődőkkel együtt.
Az új érdeklődők, előadóinknak köszönhetően ezen a napon is
részletekbe nyúlóan ismerhetik meg az Inlernet-Rendszer © kínálta
lehetőségeket! Hasznos információk, gyakorlati tanácsok,
újdonságok, stratégiák. Mind-mind olyan témakörök, amelyek
kimeríthetetlen tárházai azoknak az ismereteknek, amelyek
elősegítik üzlete építését, csapata fejlődését. Ehhez hozzájönnek a
kitűnő előadók, a remek hangulat és társaság.
Ez az a nap, amikor alkalmunk adódik találkozni az ország minden
pontjából érkező vezetőkkel, Törzsvásárlókkal, és a piacnyitások
iránt érdeklődő külföldi partnerekkel egyaránt, hiszen a fejlődés
nem állhat meg, cégünk nem unatkozott az elmúlt hónapban sem
és komoly előrelépések történtek ezen a területen.
Használja ki ezt a napot, tegyen szert új kapcsolatokra, hogy a
jövőben könnyebben tudja üzletét építeni!
Most már hagyomány, hogy az első előadáson, azaz a nyílt
információs rendszerismertető órán lehetősége van részt venniük
azoknak az érdeklődőknek is, akik valamilyen okból nem tudnak
személyesen megjelenni. Az élő közvetítésnek köszönhetően a
nappalijukból
hallgathatták
meg
az
Inlernet-Rendszer ©
működéséről szóló előadást.
Az Inlernet® Info LIVE program, az Inlernet ® hivatalos Youtube
csatornáján tekinthető meg az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=JPw-dmyfE3Q

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

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!

Izgalmas témakörökkel készülünk:
Hívásból találkozó

Kifogáskezelés az éteren keresztül

Mit tegyek a sikerért

Különleges megoldások

Törzsvásárlókat szeretnék

Inlernet® exkluzív biogazdálkodás

Inlernet® tombola nyereménytárgyak:

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

Inlernet® bivalybőr aktatáska, okostelefon, Bónusz-Jog, Inlernet ®
névjegykártya, Inlernet® Nap belépő, meglepetések...

Az Inlernet® Info programja:
A nap indításaként, egy ingyenesen megtekinthető előadást tartunk
az Inlernet-Rendszer© felépítéséről és működéséről!
9:45 - 11:00 Az Inlernet-Rendszer© bemutatása ONLINE LIVE!
(Kékesi Egon)
Ismerőseit, leendő üzlettársait, vásárlóit és Termékpartner jelöltjeit
is hívja el, hogy ők is megismerhessék az Inlernetről ® szóló
információkat és örülnénk, ha az előadást követően, a nap további
részében is köztünk maradnának (a további programon való
részvételhez a belépőjegy megváltása szükséges)!

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

Azonban ne feledje, belépődíjunk levásárolható és az új
Törzsvásárlói ezzel és a regisztrációkor kapott ajándék összeggel
együtt, máris 15.000 Forinttal indulhatnak életük első Inlernetes ®
vásárlóútjára! Akár már az ebédet is egy Termékpartnerünknél
fogyaszthatják el és rögtön megismertetheti velük a gyakorlatban is
az Inlernetes® vásárlás működését.
Fontos, hogy Termékpartnereink is megértsék, miért jár
plusz előnyökkel számukra, ha az Inlernet-Rendszerben ©
Törzsvásárlóként is ugyanúgy részt vesznek. A Rendszer © egyik fő
célja, hogy elősegítse a hazai kis-, és középvállalkozások piaci
előnyökhöz való jutását, emellett pedig olyan szegmensekből is
bevételre tegyenek szert, amelyekből különben esélyük sem lenne.
Amennyiben magával hoz NÉGY olyan Törzsvásárlót, akik még nem
vettek részt rendezvényünkön, úgy a következő Inlernet ® Napra a
belépőjegye árát mi álljuk.
Jelentkezzen MOST Online-utalvánnyal és a belépődíj összegét
szokásunk szerint azonnal jóváírjuk a foglaló egyenlegén!
Az Inlernet® Napra, a Webirodájában, a "Műveletek » Rendezvényre
jelentkezés" menüpont alatt tudja megtenni a jelentkezését!
Megjelenésére feltétlenül számítunk, és sok szeretettel várjuk!

Napi inspiráció egy hatékonyabb naphoz
Az Inlernet® Nap legjobb gondolatai, az
előadóktól és a legsikeresebb vezetőktől.

Időpont és helyszín:
2015. június 27. 9:45 - 19:00
Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., I. emelet
Jelentkezési határidő:
2015. június 24. szerda 23:59

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

Részvételi díj:
3000 Ft/ fő, amely a helyszínen, vagy Online-utalvánnyal előre
fizetendő.
Megjelenés:
Üzleti öltözet
*Amennyiben vezetői pozíciót tölt be, akkor vezetői aktivitásának
megtartása és az Utazási Versenyen való részvételének biztosítása
érdekében, mindenképpen javasoljuk, hogy vegyen részt a rendezvényen!

Az Inlernet® Nap programja:

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

9:45 - 11:00 Az Inlernet-Rendszer© bemutatása ONLINE LIVE
(Kékesi Egon)
11:15 - 12:15 Hogyan lesz a hívásodból találkozó
(Németh Attila telefonspecialista)
12:15 - 13:00 Ebédszünet (önköltséges)
13:00 - 14:00 Biogazdálkodás, mint az Inlernet® Alapítványunk fő
pillére (Gonda-Nagy Irma Henriette)
14:15 - 15:15 Keress pénzt különleges megoldásokkal az
Inlernetben®! (Rádin Milutin)
15:15 - 16:00 Születésnap - Tombola - Torta – Meglepetések
(Bognár Péter, Leinemann Zsolt)
16:00 - 19:00 Termékpartneri Referens Képzés (Balogh Ders,
Szemán László, Rádin Milutin)
16:00 - 17:00 Vezetői értekezlet (Bognár Péter, Leinemann Zsolt)
(kizárólag 3. Karrier pozíciótól felfelé)

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

