
Inlernet® Nap meghívó
Kedves Törzsvásárlónk!

Szó szerint repül az idő, vele a nyár is és így a hó vége felé 
szokásunkhoz híven újra találkozunk a Lurdy Konferencia- és 
Rendezvényközpontban  július  22-én  szombaton,  a  soron 
következő Inlernet® Napon! Tartson velünk, hiszen ezeken a 
napokon  nem  csak  a  többi  Törzsvásárlónkkal  találkozhat, 
hanem  tanulhat,  fejlődhet  és  inspirációkat  gyűjthet. 

Ezen a hétvégén az Inlernet Rendszer© gyakorlati használata, 
működése, a romániai ország- és Jog-fa nyitás és a motiváció 
kap  főszerepet,  hogy  minél  nagyobb  segítséget  kaphasson 
minden Törzsvásárlónk aki  elhatározta és elkötelezte magát 
abban,  hogy  felépíti  a  boldogabb  élet  megteremtéséhez 
szükséges üzletét velünk. Válassza az Inlernet-Rendszert© és 
megmutatjuk,  miképpen érheti  el  általa  céljait  és  teremthet 
magának  és  családjának  egy  hosszú  távon  is  anyagilag 
sikeres, stabil és boldog életet! Kiemelkedő jövedelmek sokak 
számára hangzanak izgalmasan, de nálunk valósággá válnak! 

Ez az év az Öné és az Inlerneté® és a határnyitásokkal még 
szélesebbre  tártuk  lehetőségeink  kapuját.  Lépjen  be  az 
Inlernet® világába és élvezze ki maximálisan annak előnyeit!   

Hasznos  információk,  gyakorlati  tanácsok,  újdonságok, 
stratégiák.  Mind-mind  olyan  témakörök,  amelyek 
kimeríthetetlen  tárházai  azoknak  az  ismereteknek,  amelyek 
elősegítik üzlete építését, csapata gyors fejlődését.             

Az év legfontosabb eseményei ezek a szombati napok, hiszen 
a  nap  végeztével,  rengeteg  új  tudással,  inspirációval  és 
élménnyel meggazdagodva térhet haza.                     

Izgalmas témakörökkel készülünk:
Gondolkozz nagyban               Termékpartner és Törzsvásárló

Indul Románia                           Az igazi nyugdíjhoz vezető út

Mit tegyek a siker érdekében    Légy a legjobb a legjobbnál

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.

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

https://inlernet.com/hu/content/aktualis
https://inlernet.com/hu/content/ket-ev-koltese
https://www.youtube.com/watch?v=Vi7TjZkwdhE
https://inlernet.com/hu/content/partner-kategoriak
https://www.inlernet.com/
https://www.youtube.com/user/InlernetWorldwide
https://www.inlernet.com/hu/content/rendezvenyek-konzultaciok
https://inlernet.com/hu/content/kepzesek-rendezvenyek
https://www.inlernet.com/


(A  programon  való  részvétel,  belépőjegy  megváltásához 
kötött!)  

Azonban  ne  feledje,  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.                            

Ismerőseit,  leendő  üzlettársait,  vásárlóit  és  Termékpartner 
jelöltjeit  is  hívja  el,  hogy  Ők  is  megismerhessék  az 
Inlernetről® szóló bővebb információkat és velünk töltsék ezt 
a motiváló napot!                                         

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,  amelyet  ezt  követően  Termékpartnereinknél 
levásárolhat!

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!

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

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

https://weboffice.inlernet.com/
https://weboffice.inlernet.com/
https://www.inlernet.com/hu/content/utazasi-verseny
https://www.inlernet.com/
https://www.inlernet.com/
http://static.inlernet.com/downloads/Inlernet_nevjegykartya_megrendelo_2.pdf
http://static.inlernet.com/downloads/Inlernet_uj_Torzsvasarlok_cegbemutatoja_Tokeletes_Csomaggal-3.ppt
https://www.inlernet.com/hu/content/utazasi-verseny


Időpont és helyszín:

2017. július 22. 9:45 - 16:00

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

Jelentkezési határidő:

2017. július 19. 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,  javasoljuk,  hogy  mindenképpen  vegyen  részt  a  
rendezvényen!

Az Inlernet® Nap programja: 

  
10:00 - 11:00 Elkötelezettséggel a siker útján 
(Rozsnyai Zsolt)

11:20 - 12:20 A siker felé vezető út az Inlernetben
(Lukács Zsolt)

12:20 - 13:20 Ebédszünet (önköltséges)

13:20 - 14:20 A kommunikáció le-, be- és kiégés ellen
(HI Kisakadémia)

14:40 - 16:00 Hova is tegyük az Inlernetet® a piacon
(Leinemann Zsolt)

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!

Nézze vissza az Inlernet® Akadémia és az 
Inlernet® Nap legjobb előadásait, hogy valós 
elméleti és gyakorlati tudásra tehessen szert!

Megnézhetőek az Inlernet® legjobb előadásai!

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://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/partner/HU12781PP01

