
„Network TwentyOne” ielūdz jūs uz 

reģionālo Nedēļas 
Nogales semināru 

Igaunijai, Lietuvai, Latvijai un Polijai 

18.-20.10.2013 
Rīga, Latvija 



Seminārā piedalīsies Network TwentyOne 
līderi – mācieties no viņu gūtās pieredzes.

DUBULTBRILJANTI
Izabela un Mareks Buivicki

Viņa: Ungāru valodas tulks
Viņš: Inženieris, ekonomists

Viņa: inženieris
Viņš: Celtņa mašīnists

Viņa: Ārsts
Viņš: Pludmales volejbolists

Viņa: Fiziķis, astronoms
Viņš: Juvelieris

FOUNDERS VADOŠIE BRILJANTI
Jūlija un Jevgēņijs Zotejevi

Viņa: inženieris
Viņš: inženieris, programmētājs

FOUNDERS BRILJANTI
Gaļina un Pāvels Babkini

FOUNDERS BRILJANTI
Kataržina un Dareks Švientkovski

BRILJANTI
Mira un Les Hetnali

Marketinga speciālists

BRILJANTS
Suzanna Hintekainen

Viņa: inženieris
Viņš: zobārsts

BRILJANTI
Margarita un Dmitrijs Lisenko

Inženieris

BRILJANTS
Vjačeslavs Petkēvičs

Viņa: Bibliotekāre, bibliogrāfe 
Viņš: Sporta fi ziologs, kardiologs

BRILJANTI
Anne un Toivo Rande

Seminārs sola sniegt ieskatu, pieredzes apmaiņu, perspektīvas un dažādus pado-
mus. Tēmu loks aptvers uzņēmējdarbības veidošanas tehnikas, kā arī izaicinošus 
un iedvesmojošus veiksmes stāstus! 

Nedēļas nogales seminārs ir organizēts, lai palīdzētu jums un jūsu biznesa 
partneriem sasniegt mērķus gan personīgajā dzīvē, gan profesionālajā jomā, gan 
arī noskaņotu jūs panākumu gūšanai. 

Pievienojoties mums, lai pavadītu pasakainu nedēļas nogali, kura būs piepildīta 
ar lieliskiem runātājiem, iedvesmojošu apmācību, motivāciju, sasniegumu atzīšanu, 
aizraujošiem piedāvājumiem, jautrību un izklaidi.



Janoss Demeters (János Demeter)
Janoss nāk no Ungārijas. Viņš bija ļoti veiksmīgs slidotājs un ir 

piedalījies vairākos Eiropas slidošanas čempionātos. Kļūstot 

par profesionāli, viņš pievienojās rēvijai „Holiday on Ice“ un tur 

iepazinās ar savu nākamo sievu Reičelu no Apvienotās Karalistes. 

Šobrīd viņiem ir liela ģimene, kurā aug četri brīnišķīgi dēli. 

Pēc iepazīšanās ar Amway biznesu viņš pārtrauca darbu rēvijā. 

Janoss gribēja nodrošināt savai ģimenei labāku dzīvi, tāpēc viņš 

pilnībā pievērsās uzņēmējdarbības veidošanai. Janosa un Reičelas 

smagais darbs un aizrautība atmaksājās, jo viņi uzbūvēja savu 

biznesu līdz Briljanta pakāpei un tālāk. 

Patlaban viņi ar saviem četriem dēliem dzīvo jaunā, skaistā mājā Atlantā, ASV, un bauda fantastisku 

dzīvi, ko ir nodrošinājis viņu bizness. Viņi var pavadīt daudz laika kopā ar dēliem un ceļot kopā ar ģimeni 

pa pasauli. 

Neskatoties uz to, ka viņi jau ir sasnieguši apbrīnojamo Founders Vadošo Briljantu (Founders Executive 

Diamonds) līmeni, Janoss un Reičela turpina attīstīt savu biznesu. 

Daudzus gadus viņi smagi strādāja, veidojot savu tīklu, taču šobrīd Janoss saka: „Ja es iepriekš būtu 

zinājis, kādus augļus šis darbs nesīs, es būtu strādājis vēl trīsreiz vairāk un centīgāk.“

Maiks Vilsons (Mike Wilson)
Maiks savulaik piedalījās starptautiska līmeņa tenisa sacensībās 

un bija galvenais profesionālis vairākos lielākajos tenisa klu-

bos Dienvidkalifornijā. Karla bija grāmatvede un strādāja 

mazumtirdzniecības vadības jomā. “Tolaik, pelnot 25 vai 30 

dolārus stundā, mēs sapratām, ka, tā dzīvojot, mēs nekad 

nebūsim īsti brīvi. Mēs nevarējām atļauties veidot ģimeni, ja abi 

nestrādātu. Kad sākām lūkoties uzņēmējdarbības virzienā, Maiks 

pasniedza tenisu no plkst. 7 rītā līdz 10 vakarā. Man tika uzdots 

jautājums: „Ko tu sagaidi no biznesa?“ Es atbildēju: „Visu!“ – 

„Un kad tu to vēlies?“ – „Vakardien!“ Mēs sapratām, ka, darot 

šo darbu, tas mums piedāvās tādas fi nansiālās iespējas, kādas mēs vēlamies, turklāt arī laiku ģimenes 

veidošanai. Mēs toreiz nezinājām, cik ļoti tas mums iepatiksies.“ 

„Lielākais ieguvums no šī biznesa ir personīgā brīvība“, saka Karla. „Personīgā brīvība strādāt mājās kā 

vīram un sievai, esot vecākiem saviem bērniem.“ 



Programma: 
Piektdiena, 18.10.2013
16:30 - 18:00 Līderu tikšanās 
19:00 - 22:00 Galvenā sesija 

Sestdiena, 19.10.2013
9:15 - 10:30 Līderu tikšanās 

11:00 - 15:00 Galvenā sesija 
19:00 - 23:00 Galvenā sesija

Svētdiena, 20.10.2013
10:00 - 14:00 Galvenā sesija

Informācija par semināru:
Vieta: Arēna Rīga, Skanstes iela 21, 

Rīga, Latvija

Laiks: 18 – 20.10.2013

Biļetes: : Pieejamas pie sponsorlīnijas, sākot 
ar jūnija Nedēļas Nogales semināru Tallinā. 

Ģērbšanās stils: : ieteicams lietišķais 
ģērbšanās stils.

Invalīdiem tiks nodrošināta atsevišķa ieeja.

Platīna ANU un augstākiem līmeņiem 
rezervētas sēdvietas.

Ieeja tikai pieaugušajiem (virs 18 gadiem).gušajiem (virs 18 gadiem).

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


