
Network 21 kutsub Teid koos Eesti, 
Läti, Leedu ja Poola äripartneritega 
piirkondlikule nädalavahetuse 
seminarile 

Läti pealinna Riiga

18–20.10.2013   



Liituge meiega suurepärasel nädalavahetusel, mis 
rõõmustab teid Network 21 liidrite fantastiliste 
esinemiste ja inspireerivate õpetustega; saavutatu 
tunnustamise ja meelelahutusega.

TOPELT TEEMANDID
Izabela & Marek Bujwicki

Izabela: Ungari keele tõlk
Marek: Insener ökonomist

Galina: Insener
Pavel: Treipingi operaator

Katarzyna: Arst
Darek: Rannavolle mängija

Mira: Füüsik ja astronoom
Les: Juveliir

JUHTIV EDC
Julia & Evgenyi Zoteevy

Julia: Insener
Evgenyi: Insener, programmeerija

JUHTIV TEEMANDID
Galina & Pavel Babkiny

JUHTIV TEEMANDID
Katarzyna & Darek Świątkowski

TEEMANDID
Mira & Les Hetnał

Turundusjuht

TEEMANT
Susanna Hintikainen

Margarita: Insener
Dimitry: Hambaarst

TEEMANDID
Margarita & Dmitry Lysenko

Insener

TEEMANT
Vyacheslav Petkevich

Anne: Raamatukoguhoidja-bibliograaf
Toivo: Spordi füsioloog-kardiloog

TEEMANDID
Anne & Toivo Rande

Seminar pakub nii kogemusi kui tulevikuväljavaateid, teadmisi ja tarkusi äri 
ehitamiseks. Teemade hulka kuuluvad nii ettevõtluse alustamise õpetamine kui ka 
esinejate väljakutseid esitavad ja inspireerivad edulood.
Nädalavahetuse seminar on kavandatud nii, et see aitaks nii teil kui teie äripart-
neritel saavutada oma eesmärke isiklikus elus ja äritegevuses ning häälestada teid 
edule.



János Demeter
János on pärit Ungarist. Ta oli edukas iluuisutaja ja võistles mit-

metel Euroopa iluuisutamise meistrivõistlustel. Pärast professio-

naalseks uisutajaks saamist ühines ta revüütrupiga „Pühad Jääl“, 

kus ta kohtas oma tulevast abikaasat Rachelit, kelle koduks oli 

Suurbritannia. Nende pere on aastate jooksul kasvanud ja neil on 

nüüd neli imetoredat poega. Kui talle tutvustati Amway ettevõtet, 

loobus ta esinemisest. Mees oli kindlalt otsustanud oma perele 

paremat elu võimaldada ning pühendus täielikult äri ülesehita-

misele. Jánosi ja Racheli pingutused ja pühendumus tasusid ära. 

Nad ehitasid oma ettevõtte Teemant-tasemele ja kaugemalegi.

Praegu elab pere uues ja ilusas kodus USA-s Atlantas nautides fantastilist elu, mida antud ettevõtlus 

on neile võimaldanud. Nad saavad veeta palju aega koos ja reisida kogu perega maailma erinevatesse 

paikadesse. Olles jõudnud Founders Executive Diamonds`i hämmastavale tasemele, jätkab abielupaar 

äri edendamist.

Nad töötasid kõvasti palju aastaid, rajamaks oma äri, kuid praegu ütleb János: “Kui ma oleksin varem 

teadnud, kuivõrd see kõik ennast ära tasub, oleksin kolm korda rohkem tööd teinud.“

Mike Wilson
Mike oli tunnustatud tennisist rahvusvahelisetes tennisering-

kondades, samuti mitmete Lõuna-California suuremate klubide 

juurde kuuluv juhtivspetsialist. Carla oli raamatupidaja ja töötas 

jaemüügi alal. „Me mõistsime, et isegi 25–30 dollari eest tunnis, 

mis ma tookord teenisin, ei oleks lasknud see meil kunagi 

ennast päriselt vabana tunda. Oli raske ette kujutada, kuidas 

me alustame perekonna loomist, kui mõlema sissetulek sellel 

ajal ei säili. Ajal, kui me hakkasime ettevõtluse peale mõtlema, 

õpetas Mike tennisemängu kella 7-22.“ „Mida te loodate ettevõt-

lusega saavutada?“ küsiti minult. „Kõike!“ vastasin. „Millal tahate 

alustada?“ „Juba eile.“ „Me mõistsime, kui alustame äriga, saame soovitud sissetuleku ja võimaluse 

perekonna loomiseks. Alguses me ei saanud isegi aru, kui palju me seda ettevõtlust armastame.“

„Ettevõtluse suurim eelis on isiklik vabadus,“ ütleb Carla. „Isiklik vabadus on olla koos abikaasaga nii tööl 

kui kodus ning olla isa ja ema oma lastele“



Esialgne päevakava: 
Reede, 18.10.2013
16:30 - 18:00 Liidrite koolitus 
19:00 - 22:00 Põhisessioon 

Laupäev, 19.10.2013
9:15 - 10:30 Liidrite koolitus 

11:00 - 15:00 Põhisessioon 
19:00 - 23:00 Põhisessioon

Pühapäev, 20.10.2013
10:00 - 14:00 Põhisessioon

Informatsioon ürituse kohta:
Asukoht Riga Arena, Skanstes 21, Riga, Latvia

Seminar toimub 18-20.10.2013

Piletid saadaval oma üleliinilt alates 
WES Seminarist 7 juuni 2013, Tallinn

Soovitav äririietus 

Ratastoolikohad ja sissepääs on garanteeritud

Broneeritud istmed kõigile 
Plaatina + tasemetele 

Osavõtt alates 18. eluaastast  

Network TwentyOne 
websites:
http://www.n21europe.com
http://www.n21corp.com
http://www.n21guy.com
http://www.baltics.network21.com


