Inlernet® Nap összefoglaló
Boldog
születésnapot
kívánunk
Inlernet!
A kétéves évforduló jegyében, nagyszerű hangulatban telt el a
júniusi Inlernet® Nap.
Tovább folytattuk sikeres kezdeményezésünket, így a nyárra való
tekintettel, bármelyik vízpartról, vagy akár a tengerpartról is
követhető élőben az első előadás, amely az Inlernet-Rendszer ©
bemutatásáról szól. Nem kell mást tenni, csak elővenni az
okostelefonunkat, tabletünket, notebookunkat, vagy akár a
hotelszobában egy okostelevízión is nyomon követhetjük az
előadást, amelyet most Kékesi Egon tartott, hogy a lehető
legaprólékosabban és legélvezetesebben mutathassa be az
Inlernet-Rendszerben rejlő egyedülálló lehetőséget. Egon
bemutatta, hogy az Inlernet-Rendszer © használata során előbbutóbb miért jutunk el mindannyian oda, hogy ezt a lehetőséget,
egyszerűen, meg kell osztanunk másokkal is, hiszen egyszerű,
kötelezettségektől mentes és alapjaiban képes megváltoztatni
anyagi biztonságunkat úgy, hogy egyedül csak a vásárlási
szokásainkat gondoljuk újra.

Készítse el egyedi ajánlói Weboldalát!
Rendezze át tetszése szerint az ismerősei
számára az ajánlói Weboldalát és kezdje el
továbbajánlani az Inlernetet® vele!

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

Az élő közvetítést követően, az Inlernet ® hivatalos Youtube
csatornáján később is megtekinthetik ezeket az előadásokat. Nézze
meg, tanuljon belőle és használja a Youtube csatornánkon található
többi videó anyagot is, hiszen a miatt töltjük fel ezeket oda, hogy
minél több segítséget nyújthassunk napi munkájához!
Második előadónk, Németh Attila telefonspecialista korábban már
volt vendégünk, de egyedülálló szakértelme a telefonálás területén
hasznos segítség minden partnerünk számára. Mindig képes új
részleteket megosztani velünk. Mostani alkalommal elmagyarázta,
hogy miért kell megadni a tiszteletet a telefonálásnak, azaz
megteremteni a ráfordított, nyugodt időt és előtte pozitív
hangulatba kerülni. Ugyanis, a hangszínünk, témaismeretünk,
rengeteg mindent árul el rólunk.

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

Attila születésnapi ajándékkal is készült számunkra. Tréningjére a
20% engedményen felül, EXTRA +20% kedvezményt ajánlott fel
azok számára, akik 8 napon belül (2015. július 4-ig) jelentkeznek a
képzésre! Kihagyhatatlan AJÁNLAT, amennyiben a telefonálás terén
magabiztosságra és hatékonyságra szeretne szert tenni!
A Termékpartner elérhetősége:
https://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12725PP01

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

Hasznos információkkal gazdagodva indultunk el ebédelni, hogy
közben egy kis eszmecserét is folytathassunk a rég látott, más
csapatok törzsvásárlóival is.
Az ebédszünetet követően, mindig szép kihívás a jóllakott
hallgatóság figyelmét magunkra irányítani, de a harmadik
előadónknak ez sohasem jelenthet problémát, hiszen
elapadhatatlan energiája, mindig lenyűgözi hallgatóságát.
Gonda-Nagy Irma Henriette a biogazdálkodás szükségességéről és
annak egészséges életünkben betöltött szerepéről beszélt. Heni a
bio életmód és az Inlernet ® kapcsolatáról is említést tett,
bemutatva a kapcsolódási pontokat, miképpen lehet úgy egy
sikeres biogazdálkodást vezetni, hogy minden ahhoz szükséges
eszközt, terményt, elemet, az Inlernet ® Termékpartnereinél
vásárolunk meg. Heni kicsattan az egészségtől és energikus
előadása mindannyiunkat maximálisan feltöltött.

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

Rádin Milutin következett az előadók sorában és megmutatta a
résztvevőknek, hogy miképpen tudják kihasználni a kínálkozó
lehetőségeket a nyílt pályázati források által, és ezeket hogyan
tudják az Inlernet-Rendszeren© keresztül igényelni. Megemlítette a
most induló mosógépcserékre vonatkozó pályázati kiírást
ugyanúgy, mint az egyéb energetikai projektekre vonatkozó
pályázatokat. Ígéretet kaptunk, hogy ezekkel a forrásokkal
kapcsolatosan, hamarosan még több információt bocsátanak
Törzsvásárlóink rendelkezésére.
A nap utolsó részéhez érkeztünk és annak érdekében, hogy azok is
velünk ünnepelhessenek, akik valamilyen akadályoztatás miatt
mégsem lehettek ezen a napon velünk, az utolsó előadást szintén
élőben közvetítettük az Inlernet® Youtube csatornáján. Az alábbi
linken megtekinthető a nap záróakkordja:
https://www.youtube.com/watch?v=0sKnpVPRuBw
Elsőként Leinemann Zsolt, az Inlernet® hálózati vezetője lépett
színpadra. Bemutatta az új Standard Prepaid kártyát, amely
újdonságként szintén fényképes azonosítással is fog rendelkezni.
Zsolt beszélt az elmúlt két évről, folyamatokról és azokról a
történtekről, amelyek befolyásolták a biztonságos közös jövőnk
érdekében végzett munkánkat.

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

Részletesen és szemléletesen kifejtette mi, miért történt és történik,
hogy milyen események segítenek, vagy adott esetben lassítanak
bennünket egy-egy döntés meghozatalában, vagy véghezvitelében,
de arról is biztosította a Törzsvásárlókat, hogy minden esetben a
Törzsvásárlók és a Termékpartnerek érdekeinek figyelembevétele
mellett dönt az Inlernet® Vezetősége és az az egy cél lebeg a szeme
előtt, hogy a lehető legjobb és legbiztonságosabb rendszert
biztosítsa a hozzá csatlakozók számára.
2015. december 31. 24:00-ig meghosszabbításra került az utazási
verseny, amelynek célja a Dél-Afrikában található lenyűgöző
szállodakomplexum! Tájékozódjon róla a hírlevél jobb oldalán
található Utazási Verseny ablakba kattintva, hogy Önnel együtt
szállhasson fel a repülőgép Afrika felé!
Bognár Péter az Inlernet® Worldwide AG vezérigazgatója lépett ezt
követően a színpadra. Megköszönte név szerint is az elvégzett
munkát, kiemelve a múlt, a jelen és a jövő egy-egy fontos
pillanatát. Átadta Atádi Józsefnek a munkája elismeréseként járó
arany kitűzőt, két briliánssal. Bognár Péter bejelentette, hogy újra
vásárolható – egy új termékpartnernél – OMV-, élelmiszer- és
műszaki cikkekhez is utalvány.
Ezt követően az est egyik várva várt eseménye kapott helyet, a
tombola. A nyertesek széles mosollyal arcukon vették át
nyereménytárgyaikat. Zárásképpen Csutka István az Inlernet®
kommunikációs vezetője lépett színpadra, hogy meglepetés
előadóként megossza velünk azt a történetét, amelyet Afrikában élt
át a Kilimanjaro megmászása során, és amelynek akkor még
beláthatatlan következménye lett életére a következő évek alatt is,
és amelynek hatása már örökre elkíséri.

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

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

A születésnapi Inlernet® Nap záróakkordjaként következhetett a
várva vár torta és a hozzá illő tűzijáték. Pillanatok alatt eltűnt a
hatalmas születésnapi gyümölcstorta a tányérokról és élményekkel
gazdagon távozott mindenki haza.
Ezt követően még a szokásos vezetői értekezletre is sor került, ahol
a vezetők részéről történő kérdések megválaszolása után, a felőlük
érkező ötleteket és igényeket is megbeszéltük, hogy minél
eredményesebben tudjunk haladni közös utunkon.
Ne feledje, július 25-én szombaton újra Inlernet ® Nap, amely egy
újabb különleges pillanata lesz az évnek! Hozza el csapata tagjait is,
új meghívottjait, hogy személyesen érezhessék milyen egy igazi
közösség motivációs ereje és első kézből értesülhessenek a
legfontosabb hírekről, újdonságokról! Ne feledje, új érdeklődői már
online is megtekinthetik az Inlernet ® Nap első előadását, az
Inlernet® hivatalos Youtube csatornáján!
Addig is eredményes munkát és jó vásárlást kíván az Inlernet®!

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

