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„Semmi csodálatraméltó nincs abban,
ha különb vagy másoknál.

Az igazi csoda az,
ha KORÁBBI ÖNMAGADNÁL vagy különb.”

Robin Sharma



Üzenet Nagy Gergelytől neked:

Ez a program 18 év tapasztalatát és tudását hivatott átadni.
 
Hosszú évek óta kutatom a kiegyensúlyozott, korlátoktól mentes,  
egészségben, élményekben, anyagiakban gazdag élet titkait.

Sokáig csak a módszerekre helyeztem a hangsúlyt, újabb és újabb üzleti  
lehetőségek, praktikák, technikák, tőzsdei kereskedési stratégiák  
hosszú sora követte egymást az életemben. Értem el kisebb-nagyobb sikereket, de  
éreztem, hogy valami hiányzik és nem kerek a történet. Nem  
éreztem igazán jól magamat, és az átütő siker sem akart megérkezni. 

Az elmúlt 5 évben aktív személyiségfejlesztő utazásba kezdtem, aminek  
köszönhetően teljesen megváltoztattam az életemet, és az életemben lévő dolgokkal 
kapcsolatos szemléletemet.  

Ezt a programot úgy állítottam össze, hogy 12 hónap alatt képes legyél arra, 
hogy alapjaiban változtasd meg az életedet, és ne csupán a gyakorlati és  
elméleti tudást szerezd meg ahhoz, hogy a személyiséged is felkészüljön a bőség  
befogadására. Vallom, hogy az utóbbi változása nélkül nem érhető el tartós siker  
pusztán befektetési tippek, üzleti lehetőségek használatával. 
A tartós siker belülről fakad.

Évek óta tanítok, tanítványaim száma meghaladja az 1000 főt, követőim  
száma tízezres létszámban mérhető. Ennél a közösség létrehozásánál a  
minőség motivált és nem a mennyiség. A csapat, a közösség ereje az, ami  
kiemelten fog hozzájárulni a sikeredhez.

A Pénzügyi Tudatosságfejlesztő Mentoring program nem más, mint egy  
életet átalakító, a szabad élet felé vezető gyakorlati program, amelynek végső célja, 
hogy egy egészséges, minőségi kapcsolatokból álló, kiegyensúlyozott, boldog életet élj, 
ahol nincs gondod olyan “apróságokkal” foglalkozni, hogy miből finanszírozd álmaid 
életszínvonalát, hiszen ezt megteszik helyetted az általad létrehozott befektetéseid és 
eszközeid.



Te vagy az, aki miatt létrehoztam a Mentoring programot!

A Pénzügyi Tudatosságfejlesztő Mentoring az a program, ahol hozzád  
hasonlóan gondolkodó, győztes mentalitású emberekkel vagy körbevéve, 
akik támogatják a céljaid megvalósítását.

A program három fő pillérre támaszkodva biztosítja számodra a sikert:

1. Kipróbált és letesztelt tanítások folyamatosan, 12 hónapon keresztül 
2. Megvalósítást segítő MasterMindok kéthetente az úton tartásod  
 érdekében
3. Közös cél által vezérelt közösség, ahol egymást támogatva  
 gyorsabban leszel sikeres 

Ez az a program, ahol arra fogunk fókuszálni, hogy hogyan tudod a  
jelenlegi élethelyzetedre szabva átültetni a tanult dolgokat, kezdve az alapoktól,  
egészen a kifinomult befektetési stratégiákig.

Ez az a program, ahol a csapatommal folyamatosan támogatni fogunk téged 
a gyakorlati átültetésben és folyamatosan az eredményességedre törekszünk.

Ráadásul ezen a programon személyesen vezetlek Téged, mind élő 
 rendezvényeken, mind virtuálisan, hogy a legtöbbet tudd kihozni magadból 
és a lehetőségeidből, elérd kitűzött céljaid és sikeresebb legyél, mint amit  
valaha is elképzeltél.



A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁGFEJLESZTŐ MENTORING 
neked való:

 Ha készen állsz arra, hogy az életedet egy következő szintre emeld. 
 Ha már rendelkezel vállalkozással vagy befektetésekkel, és szeretnéd az új,  
 megszerzett tudással ezeket magasabb szintre emelni.
 Ha megértetted, hogy az anyagi függetlenség és a kiegyensúlyozott élet 
 valódi munkát igényel.
 Ha készen állsz kitörni a mindennapi mókuskerékből, ledobni az életed 
 rabláncait és valóban MAGADON dolgozni, növelni a bevételeidet, 
 eszközöket létrehozni, és passzív jövedelmet termelő befektetéseket 
 birtokolni.
 Ha szükséged van a támogató közösségre rajtam és a csapatomon keresztül,
 és mások tapasztalataiból tanulva le akarod rövidíteni az utat és az időt,
 hogy minél hamarabb éld álmaid életét.
 Ha hasonlóan gondolkodó, ambiciózus közösségre vágysz, olyan emberek  
 társaságára, mint amilyen te is vagy.
 Ha szeretnéd, hogy a közösség erejének köszönhetően rajta tartsd a célodon 
 a fókuszt.
 Ha el akarod kerülni a költséges próbálkozásokat és hibákat, hogy valóban  
 a leggyorsabb utat járd.

A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁGFEJLESZTŐ MENTORING NEM 
neked való:

 Ha nem frusztrál semmi a jelenlegi élethelyzetedben, nem vágysz 
 többre, jobbra, másra. 
 Ha folyamatosan programról programra jársz és képzed magad, de 
 valójában gyakorlatba semmit sem ültetsz át.
 Ha csak egy varázsformulára vágysz, de nem vagy hajlandó időt és energiát  
 befektetni, hogy pozitív változást érj el az elkövetkező 1 évben az életedben.

 Ha készen állsz arra, hogy az életedet egy következő szintre emeld. 

 Ha megértetted, hogy az anyagi függetlenség és a kiegyensúlyozott élet 

 Ha készen állsz kitörni a mindennapi mókuskerékből, ledobni az életed 

 Ha szükséged van a támogató közösségre rajtam és a csapatomon keresztül,

 Ha hasonlóan gondolkodó, ambiciózus közösségre vágysz, olyan emberek  

 Ha szeretnéd, hogy a közösség erejének köszönhetően rajta tartsd a célodon 

 Ha el akarod kerülni a költséges próbálkozásokat és hibákat, hogy valóban  

 Ha csak egy varázsformulára vágysz, de nem vagy hajlandó időt és energiát  

 Ha nem frusztrál semmi a jelenlegi élethelyzetedben, nem vágysz 

 Ha folyamatosan programról programra jársz és képzed magad, de 

 Ha már rendelkezel vállalkozással vagy befektetésekkel, és szeretnéd az új,  



Miért működik?

Mivel az elmúlt 5 évben már több csoportos programot tartottam, egy  
dolgot profin kialakítottam: hogyan tudom azt a tudást és stratégiát átadni, amelynek 
köszönhetően a tanítványaim is sikereket érnek el az életükben.

Ezt a Mentoring programot a személyes és a tanítványaim által bevált  
tapasztalataink alapján alakítottuk ki számodra.

A 12 hónap során 12 napon keresztül személyesen tanítalak Budapesten, amely alkalmak  
a fejlődésedet támogatják.

De ezek az élő események csak kis részei a mentoring programnak…

Exkluzív - legfontosabb - bónuszként hozzáférést kapsz a program alatti  
befektetési és üzleti döntéseimhez. Nem csak azt fogod tudni, hogy én  
személy szerint milyen döntést hoztam meg, hanem azt is, hogy miért,  
ugyanis rövid véleményezést is kapcsolok mellé.

Havi webinar tréningeket szervezünk, ezeken az otthonod kényelméből részt tudsz 
venni, és fejlődni.
2 hetente, interaktív online MasterMind kerül megrendezésre, melynek  
keretien belül kérdezz-felelek lehetőséget adunk.  Ez a rész az egyik  
legértékesebb része a programnak, hiszen itt személyre szabott segítséget  
kaphatsz. 
Heti riportjaid feldolgozásával támogatjuk az aktuálisan felmerülő  
problémáidat és kérdéseidet. A cél, hogy egyetlen felmerülő kérdésed se  
maradjon megválaszolatlanul.

Lehetőséged lesz az év folyamán egy 2 * 1,5 órás személyes konzultációra velem.  
Ezen alkalmakon azokra a témákra helyezzük a fókuszt, melyeket a közösséggel nem  
szándékozol megosztani.



Miért is tanulnál Nagy Gergelytől? Ki ő?

Gergely Felvidéken született, és már 19 évesen saját vállalkozásba kezdett. Átlagos  
család sarjaként mindig is foglalkoztatta, mi kell ahhoz, hogy valaki igazán szabad  
életet élhessen: hogy lehet egyre több pénze úgy, hogy egyre kevesebbet dolgozik, és 
egyre több időt tud arra szánni, ami igazán fontos a számára.

Vállalkozásaiban több ezer fős ügyfélkört épített fel a semmiből.   
Számtalan kudarcon tette túl magát sikeresen az életében, vallja, hogy ha az  
ember jellemszinten erős, akkor minden külső körülményt képes maga mellé  
állítani. Az elmúlt években emberek tömegét oktatta vállalkozói technikákra, az eladási  
képességek fejlesztésére.

Hosszú évek kutatása alatt rájött, hogy az igazi szabadság NEM egy-két 
jó „húzásnak”, üzleti döntésnek, főleg nem szerencsének köszönhető.  
Kialakította az anyagi függetlenség elérésének módszertanát, amelynek első  
50 %-a kizárólag a belső attitűdről, hozzáállásról, az életcélok megtalálásáról és a  
gondolkodásmód gyökeres megváltoztatásáról szól.

Gergely első könyve, a Szabaddá válás kézikönyve nagy sikert aratott,  
számtalan pozitív visszajelzést kapott olvasóitól. 2015-ben elsőként  
rendezte meg az Anyagi Függetlenség Szuperkonferenciát, közel 500 lelkes  
résztvevővel. 

Élj a befektetéseidből Facebook oldalát több mint tizenötezer követő  
látogatja nap mint nap.  Évek óta aktívan blogol, különböző oktatótermékeit,  
képzéseit már több mint 1000 tanítványa vette igénybe. 
Gergelyt nagy örömmel és lelkesedéssel tölti el, amikor tanítványai sikereket érnek 
el, és neki köszönhetően egyre közelebb kerülnek a pénzben és időben egyaránt  
szabadabb élethez.



KÉSZEN ÁLLSZ AZ ÉLETEDET 
EGY MAGASABB SZINTRE EMELNI?

A 12 hónapos Mentoring teljes értéke és díja bruttó 1 874 400 Ft, amely az 
alábbi elemekből áll:

1. 6 * 2 nap összesen 12 nap, élő tanítás Nagy Gergellyel Budapesten
  Értéke összesen: 6 * 99 900 Ft = 599 400 Ft
2. Nagy Gergely befektetési és üzleti döntéseinek a nyomon követése 
  Értéke összesen: 12 * 14 900 Ft = 178 800 Ft
3. 2 hetente, interaktív online MasterMind 
  Értéke összesen: 24 * 19 900 Ft = 477 600 Ft
4. Havi webinar tréningek
  Értéke összesen: 12 * 39 900 Ft = 478 800 Ft
5. 2 * 1,5 órás személyes konzultáció Nagy Gergellyel
  Értéke összesen: 2 * 69 900 Ft = 139 800 Ft

Úgy döntöttem, hogy a több mint 1,8 millió forint értékű programom
részvételi díja számodra:

Bruttó 469 900 Ft (370 000 Ft + ÁFA), 

vagy

Bruttó 49 900 Ft (39 291 Ft + ÁFA)/hónap, 
12 havi egyenlő részletért elérhető.



+ a Bónuszok

1. Heti riport, ahol nyomon követjük a haladásodat, tudsz kérdezni, és  
 személyre szabottan tudunk segíteni, a teljes program alatt 
 Értéke: 150 000 Ft

2. A mentoring során készült videófelvételek. Ha úgy alakul, hogy nem  
 tudsz részt venni valamelyik programon (webinar, MasterMind, élő 
 tanítás) akkor sem kell aggódnod, mindenről megosztjuk veled az 
 elkészült felvételeket. 

3. EXTRA BÓNUSZ - Egyben fi zetési opciónál
 1 napos EXTRA kiscsoportos konzultáció 

4. Jelentkezz az elsők között! Az első 10 résztvevő ajándékba könyvet kap!



A 2018-as program résztvevőinek tapasztalatai 
a mentoringgal kapcsolatban:

 „Csak pozitív tapasztalataim vannak, a program résztvevőivel nagyon alaposan  
foglalkozik Gergely, a kéthetenkénti MasterMindokon mindenki beszámolhat a  
fejlődéséről, elakadásairól és közösen keresünk több megoldást az adott problémákra. Így 
mindenki gyorsabban tud haladni a saját vállalkozásában. 
 A havi webinárokon hónapról hónapra érkeznek a tanítások, amik rögtön  
alkalmazhatók, a terítékre kerülő témát alaposan és mélyen körüljárjuk. A 2 napos élő 
rendezvényeken mindenki kérdezhet és akár saját vállalkozását is nagyító alá teheti.  
Itt is a tanítások kapnak fő hangsúlyt.”

Dr. Karácsony Zsolt okleveles matematikus, vállalkozó, befektető

 „A program nagyon jól felépített és minden információ a leendő vállalkozói  
életemben hasznosítható lesz. A program megtanít arra, hogyan gondolkodjak  
vállalkozóként és hogyan építsem fel a befektetéseimet a pénzügyi függetlenség elérése felé. A 
nagy segítség a riportolás, amikor Gergely mindenkinek személyesen segít továbblépni vagy 
lendületet adni. Ez a program mindenkinek hasznos, aki törődni akar a saját pénzügyi 
jövőjével és nem akarja magát kiszolgáltatottnak érezni  a pénzügyeiben.
 Amióta Gergely programjában részt veszek, rendet teszek a közvetlen  
környezetemben és az életemben is megpróbálom. A tanítás alapján mindig törekszem az 
egyensúlyra és megtanultam azt, hogy kell egy fix jövőkép, amiért nap mint nap tenni kell!”

Kovács Csaba masszőr

 „Sok hasznos dolgot sajátítottam el ebben az évben ezen a programon, a pénz  
kezelése és a vagyonépítés témakörben. Többet is elsajátíthattam volna, ha több időt  
fordítottam volna az elhangzott anyagok beépítésére az életembe, mert így könnyebben  
követhető a fejlődés. Összességében nagyon hasznosnak értékelem és a jegyzeteimet (amit az élő  
előadásokon és a webinárokon készítettem) bármikor újraolvashatom, ha elakadnék  
valamiben.
 Elsősorban az odafigyelést kaptam meg Gergelytől a programban résztvevők felé.  
Ez abban  mutatkozott meg, hogy bárkinek egyéni problémája akadt az anyaggal  
összefüggésben, mindig segített azt megoldani. Nem csak a pénzügyi fejlődés, hanem a  
személyes fejlődés és a hozzáállás javítása is fontos számára. 
 Annak aki a pénzügyekben és vagyonépítésben érdeklődő és a személyiségfejlesztést is 
fontosnak tartja, itt a helye ebben a programban. Hozzátéve, hogy ebben a programban az 
anyagi függetlenséghez vezető útra tud lépni.”

Ancsin István értékesítő



Hogyan tudsz részese lenni a programnak?

Vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén és kollégáim 
segítenek a továbbiakban:

+36 70 366 5393
info@nagygergely.net

www.nagygergely.net
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