
Eesti, Läti, Leedu
Tallinn 19-21 mai 2017

NÄDALAVAHETUSE SEMINAR
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: Tallinna Lennujaam 
(u 10 km seminarikeskusest).

Vanusepiirang: Alla 18 aastastele
pole sissepääs 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 seminarile:
Piletid on saadavad ülaliinilt alates
Riia veebruarikuu WES-ilt.

ESIALGNE AJAKAVA

Reede 19.05.2017
16.45-18.00 Liidrikoolitus
19.00-22.00 Põhisessioon

Laupäev 20.05.2017
09.30-10.30 Liidrikoolitus
11.00-14.00 Põhisessioon
18.00-22.00 Põhisessioon

Pühapäev 21.05.2017
10.00-13.30 Põhisessioon

SAKU SUURHALL
Paldiski mnt 104B
Tallinn 13522

www.baltics.network21.com
www.n21guy.com



Asutaja Kroonisaadikud Vera Archipova ja 
Alexey Mautanov on Amways saavutanud 
ülemaailmselt kõrgeima edutaseme. Nad on 
edu saavutamise nimel teinud palju tööd 
ning täna jagavad oma kogemusi nendega, 
kes on oma eduteed alles alustamas.

Koolis olles tegi Vera tulevikuplaane 
õppides õpetajaks ja samal ajal kasvatas ka 
lapsi.

Kui Veral sündis teine laps, siis algas tal elus 
üks keerulisemaid perioode. Tema tütar 
sündis ravimatu haigusega, mis sundis 
Verat ümber hindama oma karjääri ning 
võimalusi saavutada rohkem. Tema peami-
ne motivatsioon edasiliikumiseks oli soov 
parandada oma tütre heaolu. Kui Vera 
tutvus Amway ärivõimalusega, siis mõistis 
ta kohe, et see on täpselt see, mis aitaks 
teda ja tema lapsi.

Alexey on elukutseline sõjaväelane. Amway 
ärist kuulis ta esimest korda ajateenistuse 
ajal Saksamaal. Ta ei kahelnud selles äris 
hetkegi ning pühendas seetõttu kohe 
algusest peale kogu oma vaba aja selle 
ehitamiseks ja arendamiseks. Alexey 
mõistis, et Amway äri on suurte võimaluste 
äri, tänu millele on tal ühtlasi võimalik 
aidata ka oma sõpru jõuda vabaduseni ja 
finantsilise sõltumatuseni.

„Usu iseendasse, ära kunagi anna alla ja ära 
luba kellelgi lõhkuda su unistusi. Sa saad 
muuta paremaks enda ja paljude perede 
elusid. Sa väärid seda!“ ütlevad Vera ja 
Alexey.

Neil on tulevikuks suured plaanid. Kõige 
tähtsam on see, et sul oleksid äris inimesed, 
kes on valmis muutma oma elu ja täitma 
oma unistused.
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