
Ha kedd, akkor Inlernet® Akadémia!
2015.  szeptember 22-én kedden 19:00-kor újra várjuk a fejlődni 
vágyó  Törzsvásárlóinkat  az  Inlernet® Akadémián,  ahol  heti 
rendszerességgel találkozunk, hogy alkalomról-alkalomra valami új 
és  hasznos  részletet  tanulhassanak  az  Inlernet® működésével 
kapcsolatosan.

Ezen  a  héten  Leinemann  Zsolt,  az  Inlernet® hálózatfejlesztési 
tanácsadója tart előadást,  amelynek címe:                       
Stratégia  és  Szabályzat  a  Tökéletes  Csomaghoz  és  Csoporthoz 

Az előadásra  IDE kattintva  tud jelentkezni.                      
Így tud csatlakozni az előadásokhoz (leírás): ITT                              

Az Inlernet® Akadémia korábbi előadásait megtekintheti az Inlernet  ®   

Online  Videótárban,  490  Forintos  egységáron  (30%  Inlernet® 

kedvezménnyel).              

Célunk,  hogy  az  Inlernet® Akadémia  webinárjain,  a  rendszeres 
képzések  és  a  témakörök  sokasága  által,  Törzsvásárlóink  és 
Termékpartnereink  is  olyan  elméleti  és  gyakorlati  tudásra 
tehessenek szert, amely által a lehető legjobban tudják kihasználni 
az Inlernet-Rendszer© kínálta egyedülálló lehetőségeket!             

Természetesen,  örömmel  várjuk,  az  új  „tantárgyi  modulokra” 
vonatkozó javaslatokat is az info@inlernet.com címre, hogy azok a 
témakörök is a virtuális palatáblára kerüljenek, amelyek a legjobban 
foglalkoztatják  az  üzletüket  építő  Törzsvásárlóinkat.            

Nincs más dolga, mint kedden este IDE kattintani, regisztrálni és az 
ITT (kattintson  az  ITT  szóra)  leírtakat  követve  részt  venni  a 
képzésen,  majd az újonnan megszerzett  tudást  integrálnia a már 
meglévők  közé  és  elkezdeni  a  gyakorlatban  is  alkalmazni  a 
képzésen  tanultakat.                      
A  webinár  használatához,  szükséges  letöltenie  a  GotoWebinar 
programot (leírás ITT), majd telepíteni azt. Ezt a folyamatot, csak az 
első alkalommal kell megtennie, ezt követően a regisztrációs linkre 
kattintva,  már  automatikusan  tud  belépni  az  előadásokra.

Jó tanulást és vásárlást kívánunk hallgatóinknak!

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

Mert egyszerűen TÖKÉLETES!
Álmai csomagja amire várt, melyet nem a 
postás hoz, de sikert és anyagi biztonságot 
nyújt Önnek. Küldje tovább másoknak is!

Inlernet® Prepaid MasterCard®

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