
Artimiausias oro uostas: 
artimiausias tarptautinis oro uostas yra
Talino Oro uostas (maždaug 10 km nuo 
renginio vietos).

Amžiaus limitas: 
Asmenys iki 18 metų į renginį nebus 
įleidžiami. Taip pat vaikai ir kūdikiai. 

Apranga: 
verslo apranga visiems susitikimams

Vertimas: į estų (gyvai), latvių*, 
lietuvių* ir rusų* kalbas

* Tam kad galėtumėte klausytis vertimo, 
prašome pasiimkite su savimi įrenginį su
FM radijo bangų imtuvu ir ausines.

Bilietai į kitą savaitgalio konferenciją:  
bilietus galėsite įsigyti pas savo Platinas 
birželio mėn. vyksiančiame FREE ENERPRISE 
renginyje Rygoje. Es ja, Latvija, Lietuva

Talinas, 2016 m. Spalio 14-16 d.

SAKU SUURHALL
Paldiski mnt 104B
Tallinn 13522

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

Numatoma
programa

Penktadienis, 2016 m. spalio 14d. 
16.45-18.00 Lyderių susitikimas
19.00-22.00 Pagrindinė sesija

Šeštadienis, 2016 m. spalio 15 d.
09.00-10.00 Lyderių susitikimas
10.30-13.30 Pagrindinė sesija
18.00-21.30 Pagrindinė sesija

Sekmadienis, 2016 m. spalio 16 d.
10.00-13.30 Pagrindinė sesija



RAY IR KARLA
KELLER 
Deimantai iš JAV

Specialieji svečiai
pranešėjai

Ray ir Karla gyveno dideliu tempu. Jie 
turėjo gerai apmokamus darbus Florido-
je, važinėjo kompanijos automobiliu ir 
turėjo komfortabilius namus. Bet Ray 
norėjo turėti lėktuvą, o Karla norėjo 
arklių, taigi, pakvietimas į verslą, kuriuo 
galima užsiimti greta savo pagrindinių 
darbų, jiems atrodė vertas dėmesio ir 
priimtinas.  Tada kompanija, kurioje jie 
dirbo, bankrutavo, tuo pačiu nusinešda-
ma kompanijos automobilį, jų  pajamas ir 
jų namą. Ray anksčiau buvo vidurinės 
mokyklos mokytojas, bet užaugo ūkyje 
Arkanzase, taigi jis žinojo, kaip ūkininkau-
ti ir ten vadovavo. 

Neilgai trukus Ray ir Karla suprato, kad 
jiems reikia naujų galimybių ir prisiminė 
Amway verslą, kurį jie buvo pradėję 
anksčiau. Jie gyveno dideliu atstumu nuo 
visų kitų, bet tai buvo tik smulkmena 
jiems, nes jie padarė sprendimą ir pasiža-
dėjimą sau. Jie nusprendė, kad šis verslas 
turi jiems suveikti ir  paskyrė visą savo 
laiką šiam verslui ir jo vystymui.
   ,,Mes galėjome dirbti iš namų ir kartu 
būti su savo vaikais nuo pat jų gimimo“, 
sako Ray. Jie turi nuostabius namus miškų 
apsuptyje. Jie susirado daugybę nuosta-
bių draugų darydami šį verslą ir gyvena 
įgyvendindami savo svajones. 


