ESIALGNE AJAKAVA
REEDE
10. 02. 2017

16.45-18.00 Liidrikoolitus
19.00-22.00 Põhisessioon

LAUPÄEV
11. 02. 2017

09.30-10.30 Liidrikoolitus
11.00-14.00 Põhisessioon
18.00-22.00 Põhisessioon

PÜHAPÄEV
12. 02. 2017

10.00-13.30 Põhisessioon

Reserveeritud kohad: Eraldi on reserveeritud
kohad kõikidele Plaatina ja kõrgematele
tasemetele. Kõik istekohad on nummerdatud.
Kohanumbrid on võimalik saada oma ülaliini
käest ürituse eelsel nädalal.
Lähim lennujaam: Riia Lennujaam (u 9 km
seminarikeskusest).
Vanusepiirang: Alla 18-aastastele pole sissepääs
www.baltics.network21.com • www.n21guy.com

BT1 INTERNATIONAL
EXHIBITION CENTER
Ķīpsalas iela 8, Rīga
LV-1048, LÄTI

seminarile lubatud. Piirang hõlmab ka väikelapsi.
Riietus: Business casual.
Tõlge: lavakeel on inglise või vene keel. Tõlked
on eesti, läti, leedu ja vene keeles. Tõlgete kuulamiseks palume kaasa võtta FM raadiosagedust toetav seade.
Piletid: piletid seminarile on saadavad ülaliinilt
alates Tallinna oktoobrikuu WES-ist.

NÄDALAVAHETUSE
SEMINAR EESTI • LÄTI • LEEDU

RIIA
10-12 VEEBRUAR

2017

PETER MATZ ON ÜLE NELJAKÜMNE AASTA
NAUTINUD ELUSTIILI, MILLEST PALJUD VAID UNISTAVAD
Peter õppis tuumafüüsikuks ja alustas tööd inseneriﬁrmas ning üsna kiiresti
tõusis ametiredelil kõrgele. Peter’i alluvuses töötas peagi paarsada inseneri ja ta
mõistis, et ei saa iialgi vabaks, kui ei alusta oma äriga. Kui Peter tutvus Amway
ärimudeliga, siis hakkas ta kiirelt selle kohta kõike uurima, et see enda jaoks tööle
panna. Ka pärast kõike seda edu, mida Peter koos abikaasa Barbaraga on aastatega saavutanud, ütleb ta: „Just praegu on parim aeg ehitada seda äri“. Peter’it
hinnatakse tema visiooni ja oskuse eest aidata teistel ehitada väärikaid ärisid, mis
jäävad püsima.
Neil on 6 last, 17 lapselast ja 2 lapselapselast ning Peter ja Barbara on endiselt
aktiivsed. Nad naudivad suusatamist, rattasõitu, tennist, matkamist, snorgeldamist ning lisavad, et kõik see hoib neid noore ja tegusana. Kuna neile meeldib
reisida, siis mitu korda aastas kohtab neid Aasias, Euroopas, Hawail või mõnes
teises ilusas kohas nautimas selle äri eeliseid. Aastatega on nad loonud sõprussuhteid rohkemates riikides kui enamik inimesi külastada jõuab.

PEAESINEJA

PETER MATZ
Kroon
Ameerika Ühendriigist

Teekond jätkub!

