
Estija, Latvija, Lietuva
2017 m. gegužės 19-21, Talinas

SAVAITGALIO KONFERENCIJA 
Rezervuotos vietos: Rezervuotos vietos Platininio 
ir aukštesnio lygio Amway verslininkams. Prašome 
sėstis tik į jums skirtas vietas.Bilietus sėdimoms 
vietoms gausite iš aukštesnį lygį turinčios 
viršutinės linijos.  

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

Amžiaus: 18 metų. Jaunesni negu 18 metų 
asmenys, vaikai ir kūdikiai į renginį nebus 
įleidžiami. 

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). Prašome su 
savimi turėti įrenginį su radijo bangų dažniais ir 
ausines. 

Bilietai į kitą savaitgalio konferenciją:  bilietus 
galėsite įsigyti vasario mėnesio savaitgalio 
konferencijoje Rygoje pas savo Platininio lygio 
Amway verslinikus.

NUMATOMA
PROGRAMA:

Penktadienis, 2017 gegužės 19 d.
16.45-18.00 Lyderių susitikimas
19.00-22.00 Pagrindinė sesija

Šeštadienis, 2017 gegužės 20 d.
09.30-10.30 Lyderių susitikimas 
11.00-14.00 Pagrindinė sesija
18.00-22.00 Pagrindinė sesija

Sekmadienis, 2017 gegužės 21 d. 
10.00-13.30 Pagrindinė sesija

SAKU SUURHALL
Paldiski mnt 104B
Tallinn 13522

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



Pasiekus verslo steigėjų, Karūnos pasiuntinių 
kvalifikaciją, Vera Archipova ir Aleksėjus 
Mautanovas, pasiekė aukščiausią lygį 
Amway versle. Jie daug dirbo ir šiandien 
dalinasi savo darbo patirtimi su tais, kurie 
pradeda savo kelią į sėkmę.

Vera pasirinko savo ateitį būdama mokykloje. 
Ji jau tada nusprendė auklėti ir mokyti vaikus. 
Gimus antram vaikui, Verai prasidėjo sunkus 
gyvenimo laikotarpis. Nepagydoma dukters 
liga privertė ją susimąstyti apie žmogaus 
paskirtį gyvenime. Veros noras padėti dukrai 
pagerinti sveikatą – buvo pagrindinė 
motyvacija. Susipažinus su Amway verslu 
Vera iš karto suprato, kad būtent tai gali 
padėti jai ir jos vaikams.

Aleksėjus, profesionalus karininkas. Apie 
Amway verslą jis pirmą kartą išgirdo dar 
tarnaudamas Vokietijoje. Einant laikui, jis 
suprato, kad Amway yra didelių galimybių 
verslas, ir užsiimant šiuo verslu jis galės 
padėti sau ir savo draugams tapti laisvais ir 
pasiekti užsibriežtus tikslus.

„Tikėkite savimi, niekada nepasiduokite ir 
neleiskite, kad kas nors sugriautu jūsų svajo-
nes, jūs galėsite pagerinti ne tik savo gyveni-
mą, bet ir kitų šeimų gyvenimus. Būkite to 
verti!“ – sako Vera ir Aleksėjus.

Jie turi didelius ateities planus. Svarbu savo 
versle turėti žmonių, kurie siektu pakeisti  
gyvenimą ir įgyvendinti savo svajones.
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