
Inlernet® Nap összefoglaló

Igaz,  nem  egy  medence  partján,  de  legalább  olyan  vidám 
hangulat mellett tartottuk meg a júliusi Inlernet® Napot most 
szombaton, a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban. 
Köszönjük  mindazoknak,  akik  a  hőségriadó  ellenére  és  a 
nyaralás helyett,  ezt a napot velünk töltötték! Egy igazán jó 
hangulatú,  vidámsággal,  de  hasznos  tudásanyaggal  is  teli 
napot hagytunk így a hátunk mögött.                                   

A legelső előadást, amely az Inlernet-Rendszert© és az abban 
rejlő  lehetőségeket  mutatja  be,  továbbra  is  ingyenesen 
tekinthették  meg  a  résztvevők  és  ez  alkalommal  is 
figyelemmel lehetett követni az Inlernet® Worldwide YouTube 
csatornáján.  A  mostani  bemutatót  Pintér  József tartotta  és 
egy  másik  szemszögből  közelítette  meg  a  Rendszer© 

egyszerű, de mégis zseniális működését, illetve elemeit. Józsi 
elképesztő  gyakorlati  tapasztalata  a  Termékpartnerek  és  a 
Törzsvásárlók  közötti  híd  felépítésében  és  sikeres 
működtetésében  megkérdőjelezhetetlen,  így  tanácsait  nem 
győztük jegyzetelni.

Ahhoz, hogy ne maradjon le erről az előadásról,  a jövőben 
sem  kell  mást  tennie,  mint  elővenni  az  okostelefonját, 
tabletjét,  notebookját,  vagy  akár  a  hotelszobában  egy 
okostelevízión  is  nyomon  követheti  az  előadást.  Az  élő 
közvetítést  követően,  az  Inlernet® hivatalos  YouTube 
csatornáján,  pedig  később  is  megtekinthetőek  ezek  az 
előadások.  Nézze  meg,  tanuljon  belőle  és  használja  a 
csatornánkon található többi videó anyagot is, hiszen amiatt 
töltjük fel  ezeket,  hogy minél  több segítséget  nyújthassunk 
napi munkájához! 

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!

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

https://www.youtube.com/user/InlernetWorldwide
https://www.youtube.com/watch?v=EkpyCYPSid8
https://inlernet.com/hu/content/aktualis
https://inlernet.com/hu/content/ket-ev-koltese
https://www.youtube.com/watch?v=NWXLhGDkp_k&list=PLzRbmoSL0XgJC4FXVEByHgSNCiMd4rA2e
https://inlernet.com/hu/content/partner-kategoriak
https://www.inlernet.com/
https://inlernet.com/hu/content/gepjarmureklam
https://www.youtube.com/watch?v=EkpyCYPSid8
https://inlernet.com/hu/content/index
https://www.inlernet.com/


A második előadást,  Csutka István,  az Inlernet® Worldwide 
kommunikációs-  és  marketingigazgatója  tartotta,  amelynek 
címe: Inlernet® reloaded volt. Kemény kritikával mutatott rá az 
üzleti  tárgyalások  gyenge  pontjaira  és  kiemelte,  a  múltat 
tisztelni és becsülni kell, sikereiből és tanulságai által pedig 
fejlődni.  Azonban  le  kell  zárni  és  továbblépni,  mert  nem 
visszafelé,  hanem  előre  kell  tekintenünk  és  haladnunk. 
Részletekbe  menően  mutatta  be  a  különböző  Inlernetes® 

közösségi  portálok  működését,  az  azokban  rejlő 
kommunikációs  lehetőségeket,  hogy  Törzsvásárlóink  minél 
nagyobb számban és  minél  sűrűbben használják  munkájuk 
megkönnyítése  érdekében  a  digitális  technológia  új 
lehetőségeit.

Elmagyarázta  egy  sikeres  elindítás  első  és  legfontosabb 
lépéseit, hogy mint jó vezetők, miképpen tudunk a legjobban 
segíteni  az  új  Törzsvásárlóinknak.  Zárásként,  a  gorilla 
történetét  osztotta  meg velünk,  miszerint:  „A birkózást  egy 
gorillával nem akkor hagyod abba, amikor elfáradsz, hanem 
amikor a gorilla fárad el.”,  utalva arra,  hogy a nehézségek, 
sohasem állhatják utunkat.

Az ebédszünetet követően, az Inlernet® Nap keretein belül egy 
új részt indítottunk útjára, ugyanis több Termékpartnerünk is 
személyesen mutatta be vállalkozását és, hogy miért érdemes 
Törzsvásárlóinknak  az  üzleteikbe  betérni.  A  bemutatókat 
követő szünetben, volt olyan Termékpartnerünk, akit teljesen 
„kifosztottak”  a  résztvevők,  így  ott  a  helyszínen  kellett 
felvennie a további rendeléséket. Ne feledje! Amennyiben Ön 
is Termékpartnerünk, szintén lehetősége van bemutatkozni és 
termékeit árusítania az Inlernet® Napon.

Negyedik  óránk címe:  „Amikor a  rajtpisztoly eldördül”  volt, 
Bognár Péter, az Inlernet® Worldwide AG vezérigazgatójának 
előadásában.  Péter  részletekbe  menően  vitte  végig  a 
hallgatóságot  a  folyamaton,  amely  az  indulás  pillanatától 
kezdődik  és  a  siker  elérésénél  is  tovább  tart.  A 
legegyszerűbben tudta megfogalmazni, hogy mi is a legjobb 
az Inlernetben®: 

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

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

https://www.inlernet.com/
https://www.inlernet.com/
https://inlernet.com/hu/content/utazasi-verseny
https://www.pinterest.com/inlernethungary/best-of-inlernet-nap/
http://static.inlernet.com/downloads/Inlernet_nevjegykartya_megrendelo_2.pdf


„Az, hogy nem kell semmilyen képzettség hozzá!” Nem azon 
múlik a sikered, hogy tehetséges vagy e valamiben, hanem 
hogy  mennyire  vagy  kitartó,  mennyire  vagy  nyitott  a 
fejlődésre és mennyire segítesz csapatod tagjainak.             

Utolsó  előadásunkat  Balogh  Ders,  az  Inlernet® Hungary 
Partners Zrt.  vezérigazgatója tartotta. Ders, előadásának,  „A 
siker útján” címet adta és a címhez méltón mutatta be azokat 
a sarokpontokat, amelyek egy sikeres üzletépítőt jellemeznek. 
Természetesen,  pro-kontra  mutatta  be  ezeket  az  elemeit  a 
sikernek,  hogy  a  kudarcot  ne  tapasztalatból  kelljen 
megtanulnunk,  hanem  mások  tapasztalatai  által.  Ahogy 
megfogalmazta:  „Gondjaidra  ne  kifogásokat  keress,  hanem 
megoldásokat!”

Tapasztalatokkal,  gyakorlati  és  elméleti  ismeretekkel 
gazdagodva  zártuk  le  ezt  a  tartalmas  és  a  humort  sem 
nélkülöző  napot,  hogy  a  nyár  vége  felé  találkozzunk  majd 
újból,  ugyanitt,  addig  pedig  további  szép  nyarat  kívánunk 
mindenkinek!

Ne feledje,  augusztus 29-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  szép  nyarat,  eredményes  munkát  és  jó  vásárlást 
kíván az Inlernet®!

 

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!

Tanuljon és fejlődjön hetente rendszeresen!
Az Inlernet® használatának, előnyeinek és a 
benne rejlő lehetőségek maximális 
kihasználásához szükséges tudás képzése.

https://weboffice.inlernet.com/
http://inlernet.blog.com/
https://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/
https://www.inlernet.com/
https://www.inlernet.com/
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
https://attendee.gotowebinar.com/rt/2856192927155846145

