
Reserveeritud kohad:  
eraldi on reserveeritud kohad kõikidele 
Plaatina ja kõrgematele tasemetele. Kõik 
istekohad on nummerdatud. Koha numbrid 
on võimalik saada oma ülaliini käes nädal 
enne üritust. 

Lähim lennujaam: 
Riia Lennujaam (u 9 km seminarikeskusest).

Vanusepiirang 18 aastat:  
palun pange tähele, et alla 18-aastastele pole 
seminarile sissepääs lubatud. Sissepääsupii-
rang hõlmab ka väikelapsi.

Erivajadustega ABOd:  
neile on võimaldatud spetsiaalne sissepääs ja 
istekohad.

Riietus:  
Business casual.

Piletid:   
saadaval oma ülaliinilt alates Norrköping ja 
Tallinna veebruarikuu WES-ist.

Tõlge: 
lavakeel on inglise keel. Tõlked on eesti, leedu, 
läti, norra, poola, rootsi, soome, taani ja vene 
keelde. Tõlgete kuulamiseks palume kaasa 
võtta FM raadiosagedust toetav seade.

www.baltics.network21.com 

www.network21.se 

www.n21corp.com 

www.n21guy.com

http://pl.network21.com/post

www.n21.pl 

kutsub teid ühele suurimale juhtimis-
alasele seminarile 2016. aastal

PÕHJA-EUROOPA 
FREE ENTERPRISE

AJAKAVA

REEDE 03.06. 2016

17:00-18:00 Liidrikoolitus
19:00-22:00 Põhisessioon

LAUPÄEV 04.06. 2016

09:00-10:00 Liidrikoolitus
10:30-14:00 Põhisessioon
18:00-21:30 Põhisessioon

PÜHAPÄEV 05.06. 2016

10:00-13:30 Põhisessioon
ARENA RIGA • Skanstes tn. 21, Riia, Läti RIIA, LÄTI 03.-05. JUUNI 2016

Eesti, Leedu, Läti, Norra, Poola,
Rootsi, Soome, Taani

See saab olema suurepärane üritus täis inspireerivaid koolitusi ja 
parimat õpet, mida Network TwentyOne’il on pakkuda. Kuuled innus-
tavaid lugusid inimestelt, kes on saavutanud suurt edu oma äri ülesehi-
tamisel.
Tule ja saa osa positiivsest ja motiveerivast keskkonnast, veetes unusta-
matu nädalavahetuse koos tuhandete inimestega kes, sarnaselt sinuga, 
otsivad kindlamat ning helgemat tulevikku.
Network TwentyOne on uhke, et on teeninud pühendunud äriomanikke 
juba 25 aastat ning on valmis ja põnevil järgmiseks 25 aastaks!  

Ole kohal!



..........................................................................................................................................................................................................................

Network 21 liidrid, kes osalevad seminaril – õpi meistritelt!

... ja paljud teised liidrid erinevatest Euroopa riikidest.

Hoolimata oma põnevast ning hästitasuvast tööst suusainstruktoritena 
USAs ja Austraalias, otsustasid Hans ja Eva alustada oma isikliku äriga, 
Amway äriga. Innustatuna oma esimese tütre sünnist ei soovinud Hans ja 
Eva piirduda ainult oma karjääri ülesehitamisega, vaid ehitada midagi 
sellist, mis neile kuulub.

1990-ndatel aastatel avas Amway Kesk-Euroopas ühe turu teise järel ja 
tekkis perspektiiv ehitada rahvusvaheline organisatsioon, mis ei piirduks 
ainult Austriaga. See muutis antud ärivõimaluse huvitavaks ka Hansu ja 
Eva jaoks ning nad hakkasid ehitama oma organisatsiooni, mis on 
tänapäeval üks suuremaid Euroopas.

Hans Nusshold’i vaieldamatuks tugevuseks on tema positiivne suhtumine 
ja tema võime mõelda tohututes mõõtmetes. Ta on väga hea kuulaja ja 
kõigutamatu optimist. Isegi pärast kolme aastakümmet innustab kirg 
selle äri vastu Hansi jätkuvalt ennast ületama, tegema erandlikke asju ja 
saavutama suurepäraseid tulemusi

NANCY DORNAN
Asutaja Krooni Saadik — USA
Network TwentyOne asutaja

HANS NUSSHOLD

Krooni Saadik - Austria

TOPELT TEEMANTID 

MAREK & IZABELA BUJWICKI
POOLA
insener, majandusteadlane 
& lingvistika, kirjanduslektor
“Tänutunne on võti edu ja õnneni.”

PER & AYTA MANSSON
ROOTSI
piloot & medõde
”Meie kogemus ütleb, et see on parim
viis saavutada tasakaalustatud elu.”

TREVOR LOWE
INGLISMAA
biokeemik 
“Edu tuleb läbi suhtumise
ma saan mitte ma ei saa.”

JACKIE LOWE
INGLISMAA
juuksur
“Suurepärane pärand.”

VYACHESLAV & MARIA PETKEVICH
VENEMAA
insener & raamatupidaja
“Kõik on alles algamas!“

TOIVO & ANNE RANDE
EESTI
spordifüsioloog, kardioloog 
& bibliograaf
“Unista suurelt! Sinule kallite 
inimeste nimel on sinu unistused
väärt pingutamist.”

DAREK & KATARZYNA ŚWIĄTKOWSKI
POOLA
atleet & arst
„Omada aega, raha ja turvalisust. 
Ka sina saad hakkama.”

ELSE BANG
TAANI
raamatupidaja
“Arendades enda ja teiste võimekust
on väga hea viis elamiseks.”

JAN & PIA HAGMAN
ROOTSI
advokaat & õpetaja
“Igaüks saab hakkama, 
lihtsalt tee see ära!”

SUSANNA HANELLES
SOOME
turundusjuht
“Sinu elus tuleb ette pöördepunkte. 
Sa võid olla tänulik, et sul on 
valikuvõimalused.”

LES & MIRA HETNAŁ
POOLA
juveliir, füüsik & astronoom
“See äri on loodud selleks, et anda sulle
aega, raha ja turvalisust – kõike korraga.”

ROLF & AGNETA HJORT
ROOTSI
parameedik & hooldaja
“Oleme vabadusvõitlejad.”

MATS HOLMBERG
ROOTSI
mehaanikainsener
“Ära kunagi anna alla!”

HAKAN & SUZAN MODIER
ROOTSI
tootejuht & ettevõtja
“Kui valime oma igapäevaseid
harjumusi, valime ka tulemused. 
Lõbutse ja ole uudishimulik!”

CHRISTINA WAHLSTRÖM
ROOTSI
ettevõtja
“Parim viis ennustada tulevikku
on see ise luua!“

Erakordsed peaesinejad

Jim ja Nancy asutasid Network TwentyOne’i 1989. aastal.  Viimase 25 aasta jooksul on nad juhenda-
nud selle ettevõtte arengut ja laienemist ning omandanud seda tehes tohutu ärikogemuse ja sügava 
mõistmise inimeste lootuste ja unistuste osas paljudes erinevates kultuurides ja ühiskondades.

Ainulaadne arusaam inimloomusest, suurepärane taju inimeste ootuste osas, optimism, usk ja 
valmisolek teha ebamugavaid asju, tegid Nancy’st suurepärase partneri Dornan’ite äris ja Network 
TwentyOne’i laienemisel üle maailma.

Targalt ja kindlalt juhtis Jim Network TwentyOne selle loomisest alates 1989. aastal kuni oma 
lahkumiseni 2013. aastal. Täna elab Jim edasi läbi kõigi nende inimeste, keda ta on juhendanud ja 
õpetanud ning tema pärand jätkab kasvamist, kuna need liidrid mõjutavad omakorda arvukaid teisi, 
põlvest põlve, üle kogu maailma.

Jim ja Nancy lõid oma Amway äri 1970. aastal. 
Nad olid mõlemad äsja edukalt lõpetanud 
Purdue Ülikooli ning pakatasid lootusest, 
unistustest ning tulevikuvõimalustest. Kuuldes 
mida rääkisid Rich DeVos ja Jay Van Andel, 
mõistsid, et soovivad teistsugust elu … paremat 
tulevikku oma perele. Jim ja Nancy uskusid 
Amway ärisse nii kindlalt, et otsustasid oma 
tuleviku enda kätte haarata ning alustasid seda 
äri, tehes sellega esimese sammu oma finantsi-
lise vabaduse suunas. 
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