NUMATOMA PROGRAMA
PENKTADIENIS
vasario 10d., 2017

16.45-18.00 Lyderių susitikimas
19.00-22.00 Pagrindinė sesija

vasario 11d., 2017

09.30-10.30 Lyderių susitikimas
11.00-14.00 Pagrindinė sesija
18.00-22.00 Pagrindinė sesija

SEKMADIENIS

10.00-13.30 Pagrindinė sesija

ŠEŠTADIENIS

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

vasario 12d., 2017
Rezervuotos vietos: Renginyje bus rezervuotos
specialios vietos Platinoms ir aukštesniems
lygiams. Prašome sėstis tik į jums skirtas vietas.
Jūsų vietos numerį jums paduos jūsų viršutinė
linija prieš renginį.
Artimiausias oro uostas: artimiausias tarptautinis oro uostas yra Rygos Oro uostas
(maždaug 9 km nuo renginio vietos).
Amžiaus limitas: 18 metų. Prašome atkreipti
dėmesį, kad jaunesni negu 18 metų asmenys
nebus įleidžiami į renginį. Taip pat vaikai ir
www.baltics.network21.com • www.n21guy.com

SAVAITGALIO
KONFERENCIJA
ESTIJA • LATVIJA • LIETUVA

kūdikiai.
Apranga: verslo apranga visiems susitikimams.
Vertimas: scenoje bus kalbama rusų arba
anglų kalbomis. Renginys bus verčiamas į estų,
latvių, lietuvių ir rusų kalbas (pagal poreikį).
Tam, kad galėtumėte klausytis vertimo, prašome pasiimkite su savimi įrenginį su radio
bangų imtuvu ir ausines.
Bilietai į kitą savaitgalio konferenciją: bilietus
galėsite įsigyti pas savo Platinas jau nuo spalio
mėn. savaitgalio konferencijos Taline.

RYGOJE
VASARIO 10-12 dienomis

2017 m

PETER MATZ DAUGIAU KAIP 40 METŲ MĖGAUJASI
TOKIU GYVENIMO STILIUMI,APIE KURĮ KITI GALI TIK PASVAJOTI
Peter, pagal išsilavinimą branduolinės ﬁzikos specialistas, pradėjo dirbti inžinerijos ﬁrmoje ir greitai pakilo karjeros laiptais. Vadovaudamas porai šimtų inžinierių,
Peter suprato, kad jis niekada nebus laisvas, kol jis neturės nuosavo verslo. Kai jis
pamatė Amway verslo modelio galimybes, jis greitai pradėjo mokytis visko,ką tik
galėjo išmokti, kad šis verslas jam pasisektu. Perer ir jo žmona Barbara yra
sėkmingi daug metų. Peter sako, kad "dabar yra pats geriausias laikas statyti šį
verslą". Jis yra gerbiamas už savo viziją ir gebėjimą padėti kitiems statyti solidų
verslą, kuris gali tęstis visą gyvenimą.
Turėdami 6 vaikus, 17 vaikaičių ir du nuostabius provaikaičius Peter ir Barbara
nesustoja, tęsia veiklą. Jiems patinka slidinėti, važinėti dviračiais, žaisti tenisą, eiti
į žygius, viską detaliai apskaičiuoti, suplanuoti, nardyti, taip pat paviršinis nardymas. Jie teigia, kad ,,visa tai jiems padeda jaustis jaunais ir aktyviai veikti“. Kadangi
jie mėgsta keliauti, keletą kartų per metus Peter ir Barbara aplanko Aziją, Europą,
Havajus ar kitas nuostabias vietas – ir visu tuo jie mėgaujasi verslo dėka. Per
daugelį metų jie susirado ir išlaikė nuostabių draugų tokioje gausybėje šalių,
kokioje ne visi žmonės sugeba net apsilankyti.

SPECIALUSIS
SVEČIAS - PRANEŠĖJAS

PETER MATZ
Karūna iš Jungtinių
Amerikos Valstijų

