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SZÓRÁDI RÓZSA vagyok.
Életem, észjárásom és
üzletem hatalmas
fordulatot tett meg,
amikor 2017 októberében
megismertem a Marketing
Akadémián Pongor-Juhász
Attila személyiségét,
gondolkodását és profi
tanítását. 
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Olyan kiváló, tenni és fejlődni akaró
vállalkozókat ismerhettem meg,
akik nagyon nagy hatással voltak
rám, akiktől hatalmas inspirációt,
módszereket, eszközöket,
segítséget kaptam, hogy a
lehetőségek tárházát felismerve,
egyre nagyobb örömmel és sikerrel
építettem és most is fejlesztem
magam és az üzletem.
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Ezért, HÁLÁBÓL, nagy szeretettel
készítettem el ezt a kuponfüzetet
a VÁLLALKOZÓ BARÁTAIM
ajándékait és ajánlatait csokorba
szedve, példát mutatva az
együttműködésre és a
„szívmarketing” gyakorlati
alkalmazására.  
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Bízva abban, hogy a
fogyasztóinknak, 
érdeklődőinknek örömöt, 
időt és nyereséget
ajándékozhatunk az 
adventi időben.

Külön köszönet Szommer
Viktóriának a kuponfüzet 
design szerkesztéséért!
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http://www.webdesign-marketing.eu/


Áldott karácsonyt,
békés örömteli
együttlétet kívánok
minden családnak! 

Rózsa
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Pongor Group Kft.
TERMÉK: Webshopban a 
saját kiadású könyvek

KEDVEZMÉNY: 20% 
saját könyvekre

www.pongor-uzleti-konyvek.hu

14

http://www.pongor-uzleti-konyvek.hu/


Pongor Group Kft.

www.pongor-uzleti-konyvek.hu

Üzleti és önfejlesztő könyvek 
széles választéka
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http://www.pongor-uzleti-konyvek.hu/


Ágyneműshop
TERMÉK: Exclusive 
pamutszatén ágyneműk és
karácsonyi flanel ágyneműk
KEDVEZMÉNY: 10%

www.agynemushop.hu
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KUPONKÓD: FLAVON

https://www.agynemushop.hu/agynemu_huzat_79?utm_source=flavon&utm_medium=hirlevel&utm_campaign=advent21


Ágyneműshop

www.agynemushop.hu

Lepd meg karácsonyra szeretteidet, egy
finom tapintású exclusive ágyneművel,
hogy minden nap pihentebben
ébredjenek! Prémium minőségű,
pamutszatén, damaszt és karácsonyi
flanel ágyneműk az Ágyneműshopból.

Bónusz ajándék NEKED! 20.000 Ft feletti
vásárlásodhoz karácsonyi törölközőt
választhatsz ajándékba!
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https://www.agynemushop.hu/agynemu_huzat_79?utm_source=flavon&utm_medium=hirlevel&utm_campaign=advent21


Alkotó Anyu
TERMÉK: Festmény

KEDVEZMÉNY: 15%

www.alkotoanyu.hu

18

https://alkotoanyu.hu/


Alkotó Anyu

www.alkotoanyu.hu

19

Minden festményemre, ami a weboldalamon
található 15% kedvezményt adok, ha a
megrendelő lapon beírja a FlavonFestmény
kódot.

https://alkotoanyu.hu/


AWA
Automatizált Webes Alkalmazások
TERMÉK: 5 lépéses Welcome
toborzó rendszer
KEDVEZMÉNY: 3 lépéses Hello
csomag áráért Welcome csomag

hello.awa.hu/recruitment

20

A kedvezmény a ROZSA2021 
kuponkóddal 2022.01.31-ig vehető
igénybe. 

http://hello.awa.hu/recruitment


AWA
Automatizált Webes Alkalmazások

 Jelentkezési űrlap
 Előszűrő kérdőív
 Telefonos interjú
 Személyes interjú
 Döntés rögzítése

Egyszerű és hatékony
toborzási folyamat 5 lépésben:

1.
2.
3.
4.
5.

 hello.awa.hu/recruitment
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http://hello.awa.hu/recruitment


TERMÉK: minden termék
kivéve az ajándékutalványok
KEDVEZMÉNY: 20%

www.crazyflamingo.hu

Crazy Flamingo 
Gyöngyékszerek

22

KUPONKÓD: FLAVON

http://www.crazyflamingo.hu/


www.crazyflamingo.hu

Crazy Flamingo 
Gyöngyékszerek
A Crazy Flamingo Gyöngyékszerek
termékeit azoknak ajánlom, akik szeretik a
kicsit bolondos ékszereket, kiegészítőket,
ajándékokat. Azok is találhatnak kedvükre
valót, akik a letisztult vonalat szeretik, de
mindenkinek ajánlom, aki olyan egyedi
ékszert, kiegészítőt szeretne, ami eredeti
ásványokból sok-sok szeretettel készült. 
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http://www.crazyflamingo.hu/


Delfi Style-Land
TERMÉK: Online stílustanácsadás az
ünnepekre (Karácsony, Szilveszter)

KEDVEZMÉNY: 50%

www.delfistyleland.hu
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https://delfistyleland.hu/wordpress/szolgaltatasok/


Delfi Style-Land

www.delfistyleland.hu

Egy gyors alkatelemzés,
stílusmeghatározás után
tanácsadás az ünnepekere.
Színek (nagyjából), fazonok,
smink, haj.
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https://delfistyleland.hu/wordpress/szolgaltatasok/


Diéták & Álmok - Lipták Nóra 
TERMÉK: Online szénhidrát diétás étrend
cukorbetegeknek, inzulinrezisztenseknek 
és életmódváltóknak - KUPONKÓD DAK2021
KEDVEZMÉNY:  3.000 Ft

www.dietakesalmok.hu

26

https://dietakesalmok.hu/etrendek


Diéták & Álmok - Lipták Nóra 

www.dietakesalmok.hu

30 napos, dietetikus által jóváhagyott, akár 10 perc
alatt elérhető online szénhidrát diétás étrendek
receptekkel és információkkal, ha cukorbeteg, IR-es
vagy megreformálnád a család és a saját étkezéseidet. 
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https://dietakesalmok.hu/etrendek


Élménykártyád
TERMÉK: Webáruházban lévő termékek

KEDVEZMÉNY: 10%, min. 5000 Ft felett

www.elmenykartyad.hu/online/

28

KUPONKÓD: KARACSONY2021

https://elmenykartyad.hu/elmenykartya-bolt/


Élménykártyád

www.elmenykartyad.hu/online/

Az Élménykártyád kínálatában megtalálhatóak az 
egyedi, kézműves képeslapok, a különleges esküvői 
meghívó szettek és esküvői kiegészítők, karácsonyi 
képeslapok, ajándékkártya átadók valamint online 
tanfolyamok és kreatív alkotócsomagok.
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https://elmenykartyad.hu/elmenykartya-bolt/


Full Egészség
TERMÉK: Teljeskörű állapotfelmérés csomag

KEDVEZMÉNY: 8000 Ft + 2 választható kezelés

www.fullegeszseg.hu
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https://fullegeszseg.hu/szolgaltatasok/


Full Egészség

www.fullegeszseg.hu

Teljes átfogó képet kapunk szervrendszereink egészségi állapotáról:
tűnélküli laborelemzés, táplálék intolerancia mérés, hormonrendszer
felmérése, immunrendszer állapota, kórokozó terheltség.
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https://fullegeszseg.hu/szolgaltatasok/


Kicsi Vú 5 elem konyhája
TERMÉK: Meleg reggeli minden napra 
könyv, online megvalósító csomaggal

KEDVEZMÉNY: 2000 Ft
www.5elemkonyha.hu

32

https://5elemkonyha.hu/melegreggeli/


www.5elemkonyha.hu

Ha kíváncsi vagy, milyen a tápláló, változatos,
energetizáló reggeli, ez a szakácskönyv Neked szól! 
A csomagban 4 oktatóvideó gyakorlati tippek és egy
gabonakalauz található. Kuponkód: MAXREGGELI
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https://5elemkonyha.hu/melegreggeli/


TERMÉK: Babahordozó
kölcsönzés - heti csomag
KEDVEZMÉNY: Ajándék próbahét
az ünnepekre, értéke 7000 Ft

www.shop.magyarinda.hu

Magyarinda Kft.
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KUPONKÓD: ROZSAMAX

https://shop.magyarinda.hu/kolcsonozz/babahordozo-kolcsonzes-heti-csomag


Magyarinda Kft.

www.shop.magyarinda.hu

Babahordozó kölcsönzés az Ünnepekre -
Karácsony közeledtével megszaporodnak az
otthoni teendők. Nagy segítség, ha a kisbabád
mellett visszakapod a két szabad kezed,
ráadásul derékfájás nélkül. Kölcsönözz
babahordozót 2 hétre, az egyiket mi álljuk!
+AJÁNDÉK tanácsadással!
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https://shop.magyarinda.hu/kolcsonozz/babahordozo-kolcsonzes-heti-csomag


MIKRO JAM KFT.
TERMÉK: Flavon Zöldség és Gyümölcs koncentrátum

KEDVEZMÉNY: Csomagonként 8000 Ft

www.healthwithflavon.com/L-37604

36

http://www.rozsamax.hu/termekek/


www.healthwithflavon.com/L-37604

MIKRO JAM KFT.
Naponta biztosíthatjuk a szervezetünknek 1 kiskanál 
koncentrátum elfogyasztásával a másfél kg zöldség és 
gyümölcs hatóanyagokat, vitaminokat, ásványi- és 
mikro tápanyagokat, nyomelemeket. 
Ajándékozzunk egészséget szeretteinknek!
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http://www.rozsamax.hu/termekek/


Monamy
Masszázsszalon

TERMÉK: Svéd, Aromaterápiás,
Nyirok Masszázs + Ajándék
utalvány

KEDVEZMÉNY: 20%

☎ 06703988479 
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Monamy
Masszázsszalon

☎ 06703988479 

A masszázs felfrissít és megnyugtatja a testet,
elsimítja a lélek hullámait, segít visszatalálni
önmagunkhoz. Bárkinek keresel meglepetést,
válassz masszázsutalványaimból! Bizalommal
keress, hogy válasszunk megfelelő kezelést és
összeget! 
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NETLIGHT CONSULTING KFT.
TERMÉK: Előfizetéses Klub Építő Mesterkurzus

KEDVEZMÉNY: 50%

www.elofizetesesklubtagsag.hu
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https://f.salesform.hu/t/r/salesform-oto?utm_source=UHAMA
https://www.elofizetesesklubtagsag.hu/?utm_source=HUJES


NETLIGHT CONSULTING KFT.

www.elofizetesesklubtagsag.hu

Hogyan építs nem csak előfizetéses klub rendszert WORDPRESS-ben
TECHNIKAI képzés vállalkozóknak.
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https://www.elofizetesesklubtagsag.hu/?utm_source=HUJES


NEW BODY STÚDIÓ
TERMÉK NEVE: Infratrainer edzés,
cavijet alakformálás, 
végleges szőrtelenítés bérlet

KEDVEZMÉNY: 20% 
minden bérlet árunkból

www.newbodystudio.hu
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http://www.newbodystudio.hu/infratrainer/akcio/


NEW BODY STÚDIÓ

www.newbodystudio.hu

Infratrainer edzésmódszer. Szeretnél 50
perc alatt akár 600-800 kcal-át elégetni?

Az infratrainerrel kényelmesen, a saját
sorozatod, zenéd, gondolataid
társaságában tudsz egy 600-800 kcal-át
felhasználó edzést véghez vinni. 

Van még nálunk cavijet kavitációs
alakformálás, és professzionális végleges
szőrtelenítés.
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http://www.newbodystudio.hu/infratrainer/akcio/


Online Learning Kft.
SpanyolozzOtthonról
TERMÉK: Online spanyol tananyagok

KEDVEZMÉNY: 20%

www.online.spanyolozzotthonrol.hu
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http://www.online.spanyolozzotthonrol.hu/


Online Learning Kft.
SpanyolozzOtthonról

www.online.spanyolozzotthonrol.hu

Spanyolozz bárhol, bármikor -
videótanfolyamok, MP3 tananyagok, 
ebookok, nyomtatott könyvek és 
magazinok, nyelvtanuló CD-k várnak 
kezdőtől középfokig. 
Fejlődj spanyolból tanári segítséggel, 
szabad időbeosztásban!
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http://www.online.spanyolozzotthonrol.hu/


TERMÉK: Profit First

KEDVEZMÉNY: 50%

www.optitax.hu

OPTITAX Számviteli Kft.
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KUPONKÓD: PF2021

https://optitax.hu/profit-kivetel/


OPTITAX Számviteli Kft.

Cash-flow menedzsment, azoknak a
vállalkozóknak, akik cégükből nem tudnak
rendszeresen osztalékot kivenni, maguknak
a munkájukért piaci bért fizetni és jellemző
a vállalkozásukban a folyamatos pénzügyi
nehézség.

www.optitax.hu
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https://optitax.hu/profit-kivetel/


PÁLVÖLGYI-DIGITAL KFT.

www.pdb.hu

TERMÉK: Karácsonyi csomagajánlat

KEDVEZMÉNY: 57% 

48

https://pdb.hu/foto-video--optika/studio/vlogger-szett/karacsonyi-csomagajanlat-riva-arena--hordtaska-cyberclean-es-joby-gorillapod


PÁLVÖLGYI-DIGITAL KFT.

www.pdb.hu

Kinek vedd meg ezt a csomagot? Ezt a csomagunkat a zeneszeretőknek
ajánljuk! Manapság nehéz olyan házi hangrendszert találni, aminek
olyan tiszta és részletes a hangzása, hogy mikor bekapcsolod olyan,
mintha egyből egy nagykoncertre teleportáltak volna. A RIVA Arena
hangstúdió pont ezt az élményt hozza el Neked! 
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https://pdb.hu/foto-video--optika/studio/vlogger-szett/karacsonyi-csomagajanlat-riva-arena--hordtaska-cyberclean-es-joby-gorillapod


Petguru
TERMÉK: Minden termék
KEDVEZMÉNY: 10%

www.petguru.hu

50

http://www.petguru.hu/


Petguru

www.petguru.hu

Kisállateledel, felszerelés és kiegészítők.
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http://www.petguru.hu/


Rajzmeditáció Százhalombatta
TERMÉK: Rajzmeditáció alapprogram - online

KEDVEZMÉNY: 10%

www.felnottszinezokeszito.hu
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https://felnottszinezokeszito.hu/jelentkezes-online-rajzmeditacio-alapprogramra-2022-01-22/


Rajzmeditáció Százhalombatta

www.felnottszinezokeszito.hu

53

A Rajzmeditáció© felnőtteknek program egy önismereti és
művészetterápiás foglalkozás, ahol a különböző minták
rajzolása közben olyan ellazult, meditatív állapotba kerülünk,
hogy megszűnik az idő és a tér. A stresszoldás mellett
mellékhatásként csodálatos alkotások születnek. 

https://felnottszinezokeszito.hu/jelentkezes-online-rajzmeditacio-alapprogramra-2022-01-22/


SZOMMER VIKTÓRIA
TERMÉK: Instagram puzzle feed

KEDVEZMÉNY: 30%

www.webdesign-marketing.eu

54

https://webdesign-marketing.eu/puzzle-feed-instagram/


SZOMMER VIKTÓRIA

www.webdesign-marketing.eu

Neked is problémát okoz az instagramra
való tartalomgyártás és a posztok igényes
megjelenésbe való csomagolása? 

Tudtad, hogy lehet 9-18 elemből (posztból)
álló egységes feedet készíteni, ami ráadásul
1 nagy képpé áll össze és a közzététele is
időzíthető? Most ráadásul még
kedvezményesen is kérheted!
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KEDVEZMÉNY: Figyelemfejlesztő
csomag ingyenesen 60 napig

www.tudaskucko.hu

TERMÉK: Mesecsomag bemutató

TUDÁSKUCKÓ

56

https://www.tudaskucko.hu/betekinto


www.tudaskucko.hu

TUDÁSKUCKÓ

Mesecsomag 40 db mese | 9 óra és 53 perc
játékidő. Az a gyerek, akinek mindennap
meséltek, az iskolába lépéskor anyanyelvi
fejlettségben másfél évvel előzheti meg azt, 
aki csak rendszertelenül hallgatott mesét.   
A gyermek előbb beszél, és abból nő ki a
gondolkodás. Minél gazdagabban beszél, 
annál gazdagabb a gondolkodás. 
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https://www.tudaskucko.hu/betekinto


Tudatos Lét - Kalocsai Eszter
TERMÉK: 4 alkalmas masszázs bérlet

KEDVEZMÉNY: +60 perc ajándék masszázs

www.tudatoslet.com
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http://www.tudatoslet.com/masszazs/


Tudatos Lét - Kalocsai Eszter

www.tudatoslet.com

Minden 4 alkalmas, 60 perces masszázs bérlethez, 
ajándék 4x15 perces arc-, fej-, vagy talpmasszázs.

59

http://www.tudatoslet.com/masszazs/


Vállalkozz Anyu!
TERMÉK: Üzleti vagy 
marketing tanácsadás

KEDVEZMÉNY: 20%

www.vallalkozzanyu.hu
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https://vallalkozzanyu.hu/


www.vallalkozzanyu.hu

Van egy jó ötleted, de
nem tudod, hogyan lesz
belőle sikeres vállalkozás?
Már van vállalkozásod, de
nem megy a vevőszerzés?
Megnézzük, hogy hol van
az elakadás. Konkrét
ötleteket, tippeket kapsz,
hogy elérd, amit szeretnél. 
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https://vallalkozzanyu.hu/


YOGANIC.HU
TERMÉK: Minden 
jógaeszköz, kivéve szettek

KEDVEZMÉNY: 10% +
ajándék parafa pénztárca

www.yoganic.hu
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http://www.yoganic.hu/uzlet/


YOGANIC.HU

www.yoganic.hu

Innovatív, környezetbarát,
személyre szabható, prémium
parafa jóga termékek a ökotudatos
jógázóknak. Kuponkód: Advent10
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http://www.yoganic.hu/uzlet/

