
Inlernet® Nap meghívó

Ezt az Inlernet® Napot, nem hagyhatja ki!                     
Találkoznunk  kell  augusztus  29-én  szombaton  a  nyár  utolsó 
rendezvényén,  mert  az új-,  kiemelkedően hasznos információkon 
kívül,  bemutatjuk  a  megújult  marketingstratégiát  és  annak 
prezentációját,  valamint  nem  utolsó  sorban,  kézhez  veheti  az 
elkészült Inlernet® Prepaid MasterCard®-ját is!                                 

Szeretettel  várjuk,  hogy képzéseink segítségével  sikeresebben és 
gyorsabban  léphessen  előre  az  Inlernet® karrierlépcsőin!  Olyan 
témakörökkel várjuk, amelyek elősegítik üzlete építését és csapata 
sikeres  fejlődését.  Ezt  a  szombati  napot  használja  ki  arra,  hogy 
ősztől  már  sokkal  könnyebben  tudja  üzletét  építeni  és  élni  az 
Inlernet-Rendszer© kínálta egyedi lehetőségekkel!                

A  rendezvényen  személyesen  tudja  átvenni  mindenki  az  új, 
fényképpel ellátott Inlernet® Prepaid MasterCard®-ját (NEM küldjük 
postai úton), hogy már az ebédszünetben azonnal ki is próbálhassa 
valamelyik  Termékpartnerünknél!               
                                
A  mostani  Inlernet® Napon  egy  teljesen  új  Inlernet® nyílt 
prezentációt is megtekinthet, amely más megvilágításba helyezi az 
üzleti  beszélgetéseit  és  sikeresebbé  teszi  azok  lefolytatását. 
De  nem csak  emiatt  különbözik  az  Inlernet® Nap  az  előzőektől! 
Ugyanis  annyira  fontosnak  és  meghatározónak  érezzük  az 
újdonságokat, amelyekkel készülünk, hogy a mostani alkalommal, 
AZ EGÉSZ Inlernet® Napot  ÉLŐBEN KÖZVETÍTJÜK, hogy minden 
egyes  Törzsvásárlónknak  és  Termékpartnerünknek  is  lehetősége 
adódjon, hogy első kézből, a lehető leggyorsabban értesülhessenek 
ezekről  az  újdonságokról.                  

Csatlakozzon hozzánk  EZEN A LINKEN a számítógépén, tabletjén, 
phabletjén,  vagy  akár  az  okostelefonján  keresztül,  mert  ez  egy 
egyszeri  lehetőség  arra,  hogy  a  távolság  ellenére  is  „velünk 
lehessen”!                

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

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

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

Inlernet® Prepaid MasterCard®

https://www.youtube.com/watch?v=YFnc51jybyk
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://www.youtube.com/watch?v=YFnc51jybyk
https://attendee.gotowebinar.com/rt/2856192927155846145
https://inlernet.com/hu/content/partner/HU12689PP01
https://www.inlernet.com/


Izgalmas témakörökkel készülünk:
Inlernet® új prezentáció                  Hol akadsz el      

Időrablóból időmilliomos                Sikeres eladási beszélgetés titka

Győzd le magad                              Referensképzés

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© ÚJ bemutatása ONLINE LIVE! 
(Leinemann Zsolt)

Hívja el ismerőseit, leendő üzlettársait, vásárlóit és Termékpartner 
jelöltjeit egyaránt, hogy Ők is megismerhessék az Inlernetről® szóló 
információkat és ezt követően, a nap további részében is köztünk 
maradjanak (a további programon való részvételhez a belépőjegy 
megváltása szükséges)! 

El  ne  felejtse!  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!

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://weboffice.inlernet.com/
https://weboffice.inlernet.com/
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


Időpont és helyszín:

2015. augusztus 29. 9:45 - 19:00

Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., I. emelet

Jelentkezési határidő:

2015. augusztus 26. szerda 23:59

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 
(egész nap ONLINE LIVE): 

  9:45 - 11:00 Az Inlernet-Rendszer© ÚJ bemutatása 
(Leinemann Zsolt)

11:15 - 12:15 Hány órára elegendő 24 óra
(Csutka István)

12:15 - 13:00 Ebédszünet (önköltséges)

13:00 - 14:00 Különleges Termékpartnereink bemutatkozása II.
(Bognár Péter és Termékpartnereink)

14:15 - 15:15 Új köntösben a siker útján 
(Leinemann Zsolt)

15:30 - 19:00 Termékpartneri Referensképzés és vizsga
(Szemán László, Rádin Milutin)

15:30 - 17:00 Vezetői értekezlet
(kizárólag 3. Karrier pozíciótól felfelé)

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!

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

https://www.youtube.com/watch?v=YFnc51jybyk
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://inlernet.com/hu/content/kepzesek-rendezvenyek

