
Inlernet® Nap összefoglaló

Kedves Törzsvásárlónk!                                      

Köszönjük mindazoknak, akik a szeptemberi Inlernet Napot® 

velünk töltötték! Önöknek és előadóinknak köszönhetően, újra 
egy  remek  hangulatú  és  információ  gazdag  rendezvényt 
tartottunk.        

Ez a nap, a Tökéletes szó jegyében telt  el,  hiszen pont egy 
hónapja  mutattuk  be  azt  az  új  termékünket,  amely  óriási 
lendületet  ad  üzletünk  építéséhez  és  kategóriákkal  képes 
csökkenteni azt az időtartamot, amíg elérjük céljainkat.           
Ez pedig nem más, mint a TÖKÉLETES CSOMAG.                   

Az  első  órában,  Huczek  Péterné  Marcsi  mutatta  be  a 
TÖKÉLETES  CSOMAGOT, ezt  az  új,  komplex  és  egyedi 
programunkat,  amely  a  marketingtervtől,  az  eladási 
beszélgetésen keresztül, egy minden részletében kidolgozott 
stratégiáig  terjed.  Ezt  az  előadást,  meg  tudják  tekinteni  az 
Inlernet® YouTube  csatornáján az  „Élő  közvetítések”, 
„Lejátszási  listájában”!                     

Egyszerű, gyors, kiemelkedően eredményes, értékteremtő, az 
egész  Tökéletes  Csoport  (azok  csoportja,  akik  a  Tökéletes 
Csomag stratégiáját  követik)  erejét  kihasználó,  így egymást 
támogató,  de  mindemellett  teljesen  igazságos  stratégiát 
dolgoztunk ki.  Egy olyan lehetőséget  kínálva ezzel,  amelyre 
más  cégek  -  többek  között  rendszereik  sajátosságainak 
köszönhetően -  jelenleg nem képesek  és az  Inlernet® is  az 
előrelátó  fejlesztéseinek  és  állandó  megújulásra  való 
törekvésének köszönheti ezt az eredményt.                       

Ezt  a  lendületet  kell  most  meglovagolnunk  és  ennek 
elősegítése  érdekében  helyezünk  minden  hangsúlyt  a 
Tökéletes  Csomag  részletekbe  menő  bemutatására,  hogy 
mielőbb,  minden  kedves  Törzsvásárlónk  megismerhesse, 
megérthesse, megtanulhassa, alkalmazhassa és ezáltal, rövid 
időn belül az anyagi előnyeit is élvezhesse.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=pOHvIwNz8lg
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=pOHvIwNz8lg
https://inlernet.com/hu/content/partner/HU12689PP01
https://www.inlernet.com/


Minden  előadásunkat  le  tudják  tölteni  az Inlernet  ®   

Videótárból, amely, pont ugyanezt a cél szolgálja, azaz, hogy 
minél  többen  és  minél  többször  tudják  megnézni  és 
meghallgatni  ezeket  a  Törzsvásárlóink  számára  alapvetően 
fontos  előadásokat.                      

Látogassa az Inlernet  ®   Akadémia   előadásait is és használja ki 
az  Inlernet® Videótár  szolgáltatásait,  hogy  minél  előbb 
megérthesse és elsajátíthassa a  TÖKÉLETES CSOMAG és a 
TÖKÉLETES CSOPORT működésének szabályait, taktikáját és 
mielőbb elindulhasson céljai megvalósítása felé!               
                                    
A  szünetet  követően,  Szemán  László  tartott  előadást,  „Egy 
asztalnál a termékpartnerekkel” címmel. Megmutatta lépésről, 
lépésre azokat  a  folyamatokat,  amelyek által  Termékpartner 
jelöltjeink megértik, miért  kiemelkedő lehetőség az, amit  az 
Inlernet-Rendszerhez© való  csatlakozás  jelent  nekik.  Minek 
köszönhetően  emelkednek  meg  egy  Termékpartner 
csatlakozásakor  a  Referensek  bevételei  és  milyen  lépések 
azok, amelyek a csatlakozást követően is szükségesek, hogy 
Termékpartnereink  érezhessék  a  törődést,  azt,  hogy  miért 
szükséges, hogy Ők is aktívak legyenek a kommunikációban, 
hogy regisztrálják  Törzsvásárlóikat,  használják  a  Rendszer© 

kínálta  lehetőségeket.  László  kiemelkedő  szakértője  a 
témának  és  az  Inlernet® Akadémia  Termékpartneri 
Referenseknek  szóló  –  hamarosan induló –  képzéseinek  is 
egyik  vezetője  lesz.  Érdemes  ehhez  a  programhoz  is 
csatlakozni  és  az  info@inlernet.com címre  elküldeni  a 
jelentkezést, mert a tudás, amely neki és a többi oktatónak 
köszönhetően is elsajátítható,  megfizethetetlen!            

Az  ebédet  követően  Leinemann  Zsolt,  az  Inlernet® 

hálózatfejlesztési tanácsadója lépett színpadra és mutatta be 
új,  kiemelt  Termékpartnerünket,  a  Blogstar.hu-t  és  annak 
vezetőit.  
Csúri  Ákos  alapító  és  munkatársa részletekbe  menően 
mutatták be a májusban indult, de azóta, a blog piac második 
platformjává  felnövő  platformjukat  és  annak  széleskörű 
szolgáltatásait. Elmondta, mitől egyedi, miért náluk érdemes 
megosztani  gondolatainkat,  a  Termékpartnereknek  a 
reklámjaikat, illetve miképpen tudjuk ezt kihasználni üzletünk 
előrelendítése érdekében is. Éljen a lehetőséggel és építse fel, 
saját  online  platformját,  valamint  reklámját,  hogy csoportja 
tagjaival könnyedén megoszthassa gondolatait!                

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!

mailto:info@inlernet.com
http://www.blogstar.hu/
https://attendee.gotowebinar.com/rt/2856192927155846145
https://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12781PP01
https://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12781PP01
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


Elérhetőségek:      www.blogstar.hu             
barcs.gyongyver@blogstar.hu  cvikkermedia@gmail.com      

Ezt követően Zsolt bemutatta az Inlernet® karrierlépcsőit és a 
karrierrendszerben  rejtőző  lehetőségeket  és  kiemelkedő 
kereseti  lehetőségeket.  Megmutatta,  milyen  lépést,  miért 
fontos  megtennünk  üzletünk  és  csapatunk  építése  során, 
hogy  a  lehető  legnagyobb  bevételre  tehessünk  szert.  Őt 
hallgatva  mindig  megtapasztaljuk,  hogy  még  mindig  nem 
tudunk  eleget  a  Rendszer© kínálta  lehetőségekről  és  arról, 
hogy  ha  megfelelő  energiát  helyezünk  üzletünk  hatékony 
építésére,  akkor  milyen  rövid  idő  alatt  leszünk  képesek 
változtatni  jelenlegi  életszínvonalunkon.           

Az  ebédszünetet  követően  egy  kettős  előadást  hallhattunk, 
amelyet  Bognár  Péter,  az  Inlernet® Worldwide  AG 
vezérigazgatója kezdett,  majd  Csutka  István,  az  Inlernet® 

Hungary Partners Zrt. vezérigazgatója fejezett be.                 
Péter  az  Inlernet® Prepaid  MasterCard®-hoz  kapcsolódó 
szolgáltatásokat, a kártya aktiválásának részleteit mutatta be, 
elmagyarázva  működését,  kondícióit,  kimagasló  előnyeit  és 
azt is, hogy miképpen 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  kanapén  készített  fényképet  nem  nevezünk 
igazolványképnek  és  kérjük,  valóban  igazolványképeket 
küldjenek  el  számunkra  a  megadott  méretben,  hogy  minél 
előbb átadhassuk elkészült, egyedi MasterCard®-jaikat.          

Péter előadását követően István újra a Tökéletes Csomagra 
helyezte a hangsúlyt és összefoglalta, rendszerbe helyezte a 
Csomag  és  az  ahhoz  szervesen  kapcsolódó  elemek 
fontosságát,  azok  szerepét.  Megmutatta,  hogy miért  ezt  az 
utat választottuk és valóban miért is  TÖKÉLETES a Csomag. 
Segített  megérteni  a  mai  piaci  környezet  részleteit, 
információit,  azokat  miképpen  tudjuk  hasznosítani  az 
értékesítés  során  és,  hogy  miért  egyedi  és  piacvezető  a 
termékünk.                   

Előadásuk végén megtelt  a színpad, mert az első Tökéletes 
Csomag tulajdonosoknak már ki is futottak Jogaik és ennek 
elismeréseit  vehették  át  a  két  cégvezetőtől.  Sok  szeretettel 
gratulálunk nekik  és bízunk  benne,  hogy egy  hónap múlva 
már sokkal több elismerést nyújthatunk át!                    

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

Bankfüggetlen, költségkímélő, kártyabiztos
Világszerte 35,9 millió helyen fizethet vele és 
2,1 millió ATM áll rendelkezésére! Vásároljon 
vele biztonságosan az interneten is!

Egyszerű, mint a készpénz
Töltse fel: Inlernet-Rendszer©-ből belső 
átvezetéssel, banki átutalással, készpénzzel, 
bankkártyával, másik Inlernet® kártyával!

http://www.blogstar.hu/
mailto:cvikkermedia@gmail.com
mailto:barcs.gyongyver@blogstar.hu
https://www.inlernet.com/
https://www.inlernet.com/
http://static.inlernet.com/downloads/Inlernet_uj_Torzsvasarlok_cegbemutatoja_Tokeletes_Csomaggal-1.ppt
https://inlernet.com/hu/content/partner/HU12689PP01
https://inlernet.com/hu/content/partner/HU12689PP01
https://inlernet.com/hu/content/partner/HU12689PP01
https://inlernet.com/hu/content/partner/HU12689PP01


Az  utolsó  előadását,  ismét  Leinemann  Zsolt,  az  Inlernet® 

hálózatfejlesztési  tanácsadója tartotta  és  egy  különleges 
előadást hozott a résztvevőknek.                                  

Lépésről-lépésre  mutatta  be,  hogy  mikor,  milyen  szinten, 
milyen  módon  és  milyen  stratégiát  követve,  mekkora 
bevételre tehetünk szert az Inlernet-Rendszer© használata és 
továbbajánlása  által.  Kiemelkedő  pontja  volt  előadásának, 
amikor  ábrázolta,  hogy  milyen  különbség  van  a  bevételek 
alakulása között,  ha kizárólag csak vásárol valaki,  akkor, ha 
Referensként is aktív, akkor, ha tovább ajánlja a Rendszert© 

és akkor, ha a Tökéletes Csoport tagja lesz. Ennél a pontnál 
ért  össze  első  előadásának  témakörével,  ugyanis  első 
alkalommal mutatta be, hogy a Tökéletes Csomag használata 
és  továbbajánlása  által,  két  éven  belül  milyen  pozíciót  és 
milyen bevételeket érhetünk el. Így ábrázolva, pedig mindenki 
azonnal megértette, hogy miért  nevezzük tökéletesnek ezt a 
stratégiát és milyen mértékben gyorsítja meg a folyamatokat 
a  Csoport  ereje  és  lendülete.                           

Az előadást követően a hálózat vezetői a szokásos meetingen 
találkoztak  még,  hogy  kielemezzék  az  elmúlt  hónap 
eredményeit  és  meghallgassák  egymás  javaslatait, 
tapasztalatait.

Tartalmas napot zártunk és úgy érezzük,  megint  egy óriási 
lépést tettünk közös sikereink útján. Köszönjük, hogy velünk 
tartottak!

Ne  feledje,  október  24-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,  sőt  le  is  tölthetik  őket  az 
Inlernet  ®   Videótárából  !                     

Eredményes munkát a TÖKÉLETES CSOMAGGAL és hozzá jó 
VÁSÁRLÁST kívánunk!

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

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!

https://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12781PP01
https://www.youtube.com/user/InlernetWorldwide
https://www.inlernet.com/
https://weboffice.inlernet.com/
http://inlernet.blogstar.hu/
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://attendee.gotowebinar.com/rt/2856192927155846145
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

