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David ja Jules Dornan mõlemad tegid karjääri enne kui otsustasid, et nad soovivad midagi enamat kui 
traditsiooniline palgatöö neile pakkuda suudab.  Network 21 loojate Jim ja Nancy Dornani poeg David 
ja Jules kohtusid ühel Network 21 seminaril ning on koos sellest ajast alates.

erialal kiitusega. Pärast kooli lõpetamist alustas ta edukat karjääri kommertskinnisvara arenduses 
Atlantas Georgia piirkonnas, kus nad elavad terve perega tänaseni

Jules kasvas üles Chicos, Californias. Ta avastas Amway ärivõimaluse ning kohtus Davidiga ajal, mil 
õppis Lõuna-California ülikoolis. Peagi kolis ta Atlantasse ja töötas mõned aastad meditsiinitehnoloo-

Noorte inimestena naudivad nad seda, et neil on võimalik koos aega veeta ühiselt äri arendades, selle 
asemel, et olla pidevalt teineteisest lahus. Ühtlasi on nad õnnelikud täiskohaga vanemad oma kahele 
tütrele Faithile ja Ellale. Nad usuvad, et see on alles algus ning ootavad põnevusega seiklusi, mida toob 
elu selles äris. 

David ja Jules toovad kaasa värske ja põneva väljavaate Amway ärile. Koos on nad edukalt ehitanud 
oma äri Asutaja Teemanti tasemele ja on kaasatud ka Forbes.com’i rubriiki “ Inspireerivad ettevõtjad”, 
mis tunnustab edukaid äriliidreid erinevatelt turgudelt. 

David on väga dünaamiline esineja, kes jagab tulemuslikke, praktilisi õpetusi viisil, mida on huvitav 
kuulata ja samas lihtne ka ise töösse rakendada. Neid on saatnud tohutu edu ja nad suudavad seda 
suurepäraselt ka teistele edasi anda. 

Ole kindlasti kohal ning kasuta võimalust näha üht Põhja-Ameerika kiiremini kasvavat liidrit jagamas 
kõige uuemat informatsiooni ettevõtte ja selle fantastiliste võimaluste kohta, mis on kättesaadavad 
Amway ja Network 21 kaudu.

Tulge ja õppige ühtedelt maailma edukaimatelt 
N21 liidritelt ja esinejatelt meetodeid, kuidas 
saavutada edu selles äris

Saage osa nende imetlusväärsetest lugudest, 
kuidas jõudsid sinna, kus nad täna on. Teil on 
võimalik õppida väga paljude edukate 
äriehitajate kogemustest, visioonist ja 
elutarkusest. 

Free Enterprise võimaldab Teil mõista meeskonnatöö jõudu ning seda 
kuidas selle abil luua häid sõprussuhteid.

See saab olema kogemus terveks eluks – olla koos ühes ruumis paljude 
inimestega, kes soovivad oma elule tähendust anda, kellel on suured 
unistused ning kes on valmis seadma eesmärke, et oma unistusi täide viia. 

Tulge, et olla koos teiste Amway äriehitajatega ja veetke 3 päeva täis 
treeningut, motivatsiooni, innustust ning meelelahutust.  

Teile avaneb võimalus omandada teadmisi uutest Amway ja N21 
kasvutrendidest ja strateegiatest, mis kõik aitavad Teil saavutada edu nii 
äris kui ka elus.

See seminar pakub pilguheitu tulevikku, kogemusi, uusi perspektiive 
ning elutarkust. Teemad kajastavad nii äriehitustehnikaid kui ka 
väljakutsuvaid ja inspireerivaid edulugusid. Skandinaavia regionaalne 
konverents on loodud aitamaks Teil luua oma isiklik visioon äri ja elu 
kujundamiseks. 

“Millal iganes sa soovid 
elus midagi saavutada 
– hoia oma silmad 
lahti, keskendu ja tea 
kindlalt, mida soovid. 
Keegi ei suuda märki 
tabada suletud silma-
dega”

– Paulo Coelho


