
Inlernet® Nap összefoglaló

Kedves  Törzsvásárlónk!                      

Egy  újabb  hőségriadóval  egybekötve  tartottuk  az  augusztusi 
Inlernet  Napot®,  de a Lurdy Konferencia-  és Rendezvényközpont 
tökéletesen  légkondicionált  termében,  mindezt  nem  éreztük,  így 
egy remek hangulatú és információ gazdag rendezvényt tartottunk. 
Köszönjük mindazoknak, akik ezt a napot velünk töltötték!        

Újdonság  volt,  hogy  most  először,  az  Inlernet® Nap  teljes 
programját közvetítettük az Inlernet  ®   YouTube csatornáján  , így aki 
úgy érezte, hogy nem szeretne lemaradni a fontos információkról, a 
távolból  is  velünk  lehetett  egész  nap.  Köszönjük,  a  Interneten 
minket követő számos nézőnek is a részvételt!                       

Ez a nap, a megújulásról szólt. Arról, hogy bemutassuk azt az új 
csomagot, amely óriási lendületet tud adni üzletünk építéséhez és 
kategóriákkal  képes csökkenteni  azt az időtartamot,  amíg elérjük 
céljainkat. 

Leinemann  Zsolt,  az  Inlernet® hálózati  vezetője mutatta  be  a 
TÖKÉLETES  CSOMAG elnevezésű  programunkat,  amely  az  új 
marketingtervtől,  az  új  eladási  beszélgetésen  keresztül,  egy  új 
stratégiáig terjed. Ezt az előadást, meg tudják tekinteni az Inlernet  ®   

YouTube csatornáján az „Élő közvetítések”, „Lejátszási listájában”, 
illetve kedd este 19:00-kor, az Inlernet  ®   Akadémia   programja is ez 
lesz, mely előadást a későbbiekben, az  Inlernet  ®   Videótárból   is le 
tudnak majd tölteni, hogy minél többen és minél többször tudják 
megnézni  és  meghallgatni  ezt  a  Törzsvásárlóink  számára 
alapvetően  fontos  előadást.                     

Egyszerű, gyors, eredményes, értékálló és értékteremtő, fele annyi 
energiaráfordítást igénylő, az egész közösség erejét kihasználó, így 
egymást  támogató,  de  mindemellett  igazságos  stratégiát 
dolgoztunk ki.  Egy olyan  lehetőséget  kínálva  ezzel,  amelyre más 
cégek – rendszereik sajátosságai által - jelenleg nem képesek és az 
Inlernet® is  az  előrelátó  fejlesztéseinek  köszönheti  ezt  az 
eredményt.

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!

Inlernet® Prepaid MasterCard®

Csúcsminőségű szolgáltatás minden 
Inlernet® Törzsvásárlónak, hogy jelentősen 
megkönnyítse a mindennapi pénzügyeit.
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Jó volt látni, mind az előadás alatt, vagy utána a szünetben, de még 
a  napot  lezáró  vezetői  megbeszélésen  is,  azt  az  energiával  teli 
nyüzsgést,  amely  mutatta,  hogy  Vezetőink  és  a  résztvevők  is 
meglátták,  hogy valóban,  milyen egyedülálló  lehetőséget  alkotott 
meg  számukra  az  Inlernet® és  mindenki  gyorsan  leszűrte,  hogy 
komoly változást fog okozni, már év végéig is üzletük építésében és 
bevételeik  növekedésében.              

Látogassa  az  Inlernet  ®   Akadémia   előadásait,  töltse  le  az  új 
prezentációnkat és használja ki az Inlernet  ®   Videótár   szolgáltatásait, 
hogy minél előbb érthesse meg és sajátíthassa el  a  TÖKÉLETES 
CSOMAG részleteit  és  indulhasson  el  céljai  megvalósítása  felé. 

A  szünetet  követően,  Csutka  István,  az  Inlernet® Worldwide  AG 
kommunikációs- és marketingigazgatója tartott előadást, „Hány óra 
fér  24  órába?”  címmel.  István  az  időmenedzsment  fortélyaiba 
vezetett be bennünket és megmutatta, hogy időfelhasználásunkban 
hol vannak azok a rések, ahol olyan elemek rabolják el figyelmünk 
és időnk egy-egy komoly részét, amelyektől nem a lényeges, nem 
az eredményt hozó feladatainkra koncentrálunk. Megmutatta, hogy 
miképpen  lehet  egyensúlyt  teremteni  a  munka  és  a  magánélet 
között és miképpen fér bele bármi olyan az életünkbe, amit valóban 
szeretnénk  elvégezni.  Fejcsóválva  konstatálták  az  egybegyűltek, 
hogy sajnos, mindannyian estünk már hasonló hibákba és ahhoz, 
hogy hatékonyak legyünk, érdemes követni a tanácsait, mert egy jó 
időbeosztás  által  megvalósulhat  az,  hogy  kevesebb  idő-  és 
energiaráfordítással,  hatványozottan  eredményesebbek  tudunk 
lenni. 

Az  ebédet  követően  Bognár  Péter,  az  Inlernet® Worldwide  AG 
vezérigazgatója lépett  színpadra és mutatta be meglepetésként új 
Termékpartnereinket, akik lehetőséget is kaptak a bemutatkozásra. 
A  Belgrád  rakparton  található  legendás  Szegedi  Halászcsárda 
mostantól 10%-os Termékpartnerünk, és ha valaki szereti az igazi 
szögedi ízeket, az elképesztően finom, valóban tiszai halból készült 
halászlevet,  haltepertőt,  sült  halat,  vagy  akár  a  nemzetközi  és  a 
hazai konyha remekeit, akkor feltétlenül látogassa meg az éttermet, 
mert  nem  mellékesen,  egy  csodálatos  környezetben,  a  Duna 
partján,  a  Gellért-hegyre  tekintve  fogyaszthatja  el  a  kiválasztott 
fogásokat. 

Bejelentésre került az  OMV üzemanyagkártyájának újbóli vásárlási 
lehetősége  is,  amely  1,5%-os  Inlernet® visszatérítést  jelent,  a 
Sodexo  meleg  étkezési  utalványa,  amely  1%-os  partnere  lett  az 
Inlernetnek® és  a  különböző  vásárlási  utalványok (élelmiszer, 
ruházati, iroda, műszaki), amelyek 3% kereskedelmi árengedményt 
biztosítanak  többek  között  az  Auchan,  Office  Depot,  Libri,  Líra, 
Sport Factory és a Players Room üzleteiben. Használják őket, mert 
ezek a lehetőségek a mindennapi vásárlásaink során több tízezer 
beváltóhelyen is felhasználhatóak! 

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!
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Bognár  Péter,  ezt  követően  bejelentette,  hogy  Balogh  Ders,  az 
Inlernet® Hungary  Partners  Zrt.  vezérigazgatója leköszönt 
posztjáról  és  máshol  folytatja  pályafutását,  amelyhez  sok  sikert 
kívánunk  neki,  köszönjük  munkáját  és  az  Inlernet® kötelékében 
eltöltött  időszakot,  majd  bemutatta  a  vállalat  újonnan  megbízott 
vezetőjét,  Csutka Istvánt, aki megköszönte a vezetés bizalmát és a 
Törzsvásárlókhoz fordulva kért Tőlük is bizalmat, hogy egy közös 
munkával  tudják  bebizonyítani,  hogy  egy  erős  és  hatékony 
szövetség  jött  így  létre.  Eredményes  munkát  kívánunk  neki  és 
bízunk benne, így mostantól, még hatékonyabban tudja támogatni 
Törzsvásárlóinkat!

Végezetül,  a  régóta  várt  Inlernet  ®   dombornyomott  prepaid   
MasterCard  ®   aktiválásának  és  feltöltésének részleteit  mutatta  be, 
elmagyarázta működését,  kondícióit, kimagasló előnyeit és azt is, 
hogy  postai  úton  vehetik  át  azok  a  Törzsvásárlók  is,  akik  nem 
küldték el a megadott időpontig és a megadott méretben a színes 
igazolványképeiket. Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy egy otthon, a 
kertben  készített  fényképet  nem  nevezünk  igazolványképnek  és 
kérjük,  valóban  igazolványképeket  küldjenek  el  számunkra  a 
megadott méretben, hogy minél előbb átadhassuk elkészült, egyedi 
MasterCardjaikat®.                 

Az újabb kis pihenőt követően, ismét Leinemann Zsolt, az Inlernet® 

hálózati  vezetője lépett  színpadra,  hogy  részleteibe  menően 
ismertesse  a  reggel  már  bemutatott  TÖKÉLETES  CSOMAG-ban 
rejlő  kiemelkedő  lehetőségeket,  válaszoljon  a  kérdésekre  és 
bemutassa, hogy miért egyszerű, de elképesztően hatékony ez az új 
stratégia  és  miképpen érvényesül  benne,  az  egész  Törzsvásárlói 
közösség  ereje.                    

Tapasztalatokkal,  gyakorlati  és  elméleti  ismeretekkel  gazdagodva 
zártuk le  ezt  a  tartalmas és  a  vidámságot  sem nélkülöző napot, 
hogy már őszi színekbe öltözve találkozzunk majd újból, ugyanitt, 
addig  pedig  további  szép  indián  nyarat  kívánunk  mindenkinek!

Ne feledje, szeptember 26-án 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, sőt le is tölthetik őket az 
Inlernet  ®   Videótárából  !

Addig is kellemes őszt, eredményes munkát az új „TÖKÉLETES 
CSOMAG”-gal 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.
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