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Igaunijai, Latvijai un Lietuvai
RĪGA, 2015. GADA 22. – 24. MAIJS

BT1, Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

Ķīpsalas ielā 8, Riga, LV-1048, Latvija

NEDĒĻAS NOGALES 

SEMINĀRSVietu rezervācija: Platīna un augstāku 
līmeņu Neatkarīgajiem uzņēmējiem būs 
rezervētas sēdvietas.

Tuvākā lidosta: Tuvākā starptautiskā 
lidosta – Lidosta Rīga (apmēram 9 km 
no pasākuma norises vietas).

Vecuma ierobežojums: Ieeja pasākumā 
no 18 gadu vecuma.

Ģērbšanās stils: Lietišķs ģērbšanās 
stils visa pasākuma laikā.

Tulkojums: Igauņu, latviešu, 
lietuviešu un krievu valodās.

Biļetes uz nākamo WES: Biļetes būs 
pieejamas pie Jūsu augšējās līnijas Platīna 
līmeņa uzņēmējiem sākot no februāra 
Nedēļas nogales semināra Tallinā.

PIEKTDIENA, 22.05.2015
17.00 – 18.00 Līderu tikšanās
19.00 – 22.00 Galvenā sesija

SESTDIENA, 23.05.2015
09.00 – 10.00 Līderu tikšanās
10.30 – 13.30 Galvenā sesija
18.00 – 21.30 Galvenā sesija

SVĒTDIENA, 24.05.2015
10.00 – 13.30 Galvenā sesija



Igors un Valērija Haratini agrāk bija 
skolotāji. Viņu dzīve kardināli izmainī-
jās, kad viņi uzsāka Amway biznesa 
attīstīšanu. Igors un Valērija ir uzbūvē-
juši milzīgu biznesu un radījuši vienotu 
komandu starptautiskā mērogā. Kopš 
2008. gada Igors un Valērija ir Dibinā-
tāju Padomes dalībnieki, kas ir Amway 
visaugstākais sasniegums globālā 
mērogā. Būdami pasaules līmeņa 
līderi, viņi ir laimīgi par sasniegtajiem 
panākumiem, bet visvairāk viņi lepojas 
ar savu partneru sasniegumiem. Igors 
un Valērija un desmitiem līderu no viņu 

komandas, kopīgi ar Network Twenty-
One apmācību sistēmu, dalās savā 
pieredzē, iedvesmo un māca cilvēkus 
kā būvēt biznesu visā pasaulē. Igors un 
Valērija ir pārliecināti, ka panākumi ir 
kopīga darba rezultāts. Godīgums 
attiecībās, iespēja mācīties un mācīt 
citus kā sasniegt uzstādītos mērķus – 
tas viss rada spēcīgu un saliedētu 
komandu. Kā dzīvē, tā biznesā, par 
Igora un Valērijas Haratinu moto kalpo 
Sera Vinstona Čērčila citāts: „Panāku-
mi nav galīgi, neveiksmes nav liktenī-
gas: svarīga ir tikai drosme turpināt.”
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ĪPAŠIE PASĀKUMA VIESI

Igors un Valērija 
HARATINI
Founders Kronētie uzņēmēji 
no Ukrainas

„Panākumi nekad nav galīgi, neveiksmes nekad 
nav liktenīgas, un tikai drosmei ir nozīme.”


