
Tuvākā lidosta: Tuvākā starptautiskā 
lidosta — Tallinas lidosta (aptuveni 
10 km no pasākuma norises vietas).

Vecuma ierobežojums: Personas jaunākas 
par 18 gadiem, ieskaitot zīdaiņus, netiks 
ielaistas pasākuma telpās.

Ģērbšanās stils: Lietišķs ģērbšanās 
stils visa pasākuma laikā.

Tulkojums: Igauņu (skatuves valodai),  
latviešu*, lietuviešu* un krievu* valodās.

* Lai klausītos tulkojumus, lūdzu, ņemiet 
līdzi savu ierīci ar FM radio frekvenču 
uztvērēju un austiņām.

Biļetes uz nākamo WES: Biļetes būs 
pieejamas pie Jūsu augšējās līnijas Platīna 
līmeņa uzņēmējiem sākot no jūnija BRĪVĀS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS semināra Tallinā. Igaunijai, Latvijai un Lietuvai

Tallinā, 2016. gada 14. – 16. oktobrī

SAKU SUURHALL
Paldiski mnt 104B
Tallinn 13522

www.bal cs.network21.com
www.n21guy.com

PIEKTDIENA, 14.10.2016.
16:45-18.00 Līderu tikšanās
19.00-22.00 Galvenā sesija

SESTDIENA, 15.10.2016
09.00-10.00 Līderu tikšanās
10.30-13.30 Galvenā sesija
18.00-21.30 Galvenā sesija

SVĒTDIENA, 16.10.2016
10.00-13.30 Galvenā sesija

Pasākuma
programma



Rejs un Karla dzīvoja pārtikuši. Floridā 
viņiem bija labi apmaksāti amati, darba 
auto un ērta māja. Taču Rejs vēlējās 
iegādāties lidmašīnu un Karla vēlējās 
zirgus, tādēļ uzaicinājums izveidot savu 
biznesu, kuru attīstīt no darba brīvajā 
laikā, šķita vērtīgs. Tad bankrotēja 
kompānija, kurā viņi strādāja un reizē 
pazuda arī viņu auto, ienākumi un māja. 
Rejs agrāk bija augstskolas pasniedzējs, 
taču uzauga fermā Arkanzasā un 
lauksaimniecība viņam bija zināma joma, 
tādēļ viņi nolēma doties turp.

Drīz vien Rejs un Karla saprata, ka dzīvē ir 
nepieciešamas izvēles iespējas un viņi 
atminējās par Amway biznesu, ko reiz bija 
sākuši. Viņi dzīvoja jūdzēm prom no 
citiem, taču tas bija nieks, jo viņi bija 
pieņēmuši lēmumu. Viņi bija apņēmušies 
uzbūvēt šo biznesu un veltīja visu savu 
laiku tā attīstībai.
    Rejs saka: “Mums bija iespēja strādāt 
no mājām un veltīt laiku bērniem kopš to 
dzimšanas”. Viņiem ir skaista māja, ko 
ieskauj meži. Pateicoties biznesam, viņi ir 
ieguvuši daudz brīnišķīgu draugu un 
dzīvo dzīvi, kas pārspējusi viņu sapņus.

RAY & KARLA
KELLER

Pasākuma īpašie viesi

Briljan  no Amerikas 
Savienotajām Vals m


