
Vietu rezervācija: 
Platīna un augstāku līmeņu Neatkarīgajiem 
uzņēmējiem būs rezervētas sēdvietas. 
Pasākuma apmeklētājiem tiks ierādītas 
sēdvietas. Savas sēdvietas numuru jūs 
saņemsiet no savas augšējās līnijas sponsora 
vienu nedēļu pirms pasākuma.
Tuvākā lidosta: 
Tuvākā starptautiskā lidosta – Starptautiskā 
lidosta Rīga (apmēram 9 km no pasākuma 
norises vietas).
Vecuma ierobežojums:  
Personas jaunākas par 18 gadiem, ieskaitot 
zīdaiņus, netiks ielaistas pasākuma telpās.

Ģērbšanās stils: 
Lietišķs ģērbšanās stils visa pasākuma laikā.

Apmeklētājiem ar kustību traucējumiem: 
Tiks nodrošinātas speciāla ieeja un rezervētas 
sēdvietas.
Biļetes uz nākamo WES:   
Biļetes būs pieejamas pie Jūsu augšējās 
līnijas Platīna līmeņa uzņēmējiem sākot no 
februāra Nedēļas nogales semināra Tallinā.
Tulkojums: 
Uzstāšanās notiks angļu valodā. Pasākums 
tiks tulkots dāņu, igauņu, somu, latviešu, 
lietuviešu, norvēģu, poļu, krievu un zviedru 
valodās. Lai klausītos tulkojumus, lūdzu, 
ņemiet līdzi savu ierīci ar FM radio frekvenču 
uztvērēju un austiņām. Skatuves valodas tiešā 
tulkojuma valoda tiks nosūtīta līderiem pirms 
pasākuma.
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ielūdz Jūs uz vienu no lielākajiem
notikumiem līderības jomā 2016. gadā

ZIEMEĻEIROPAS BRĪVĀS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEMINĀRU

PASĀKUMA PROGRAMMA

PIEKTDIENA, 03.06.2016

17:00-18:00 Līderu tikšanās
19:00-22:00 Galvenā sesija

SESTDIENA, 04.06.2016

09:00-10:00 Līderu tikšanās
10:30-14:00 Galvenā sesija
18:00-21:30 Galvenā sesija

SVĒTDIENA, 05.06.2016

10:00-13:30 Galvenā sesija
ARĒNA RĪGA, Skanstes iela 21, Rīga, Latvija LATVIJĀ , RĪGĀ , 2016. GADA 3. – 5. JŪNIJĀ

Dānijai, Norvēģijai, Zviedrijai, Somijai, 
Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Polijai

Šis būs lielisks pasākums, kas tiks piepildīts ar Network TwentyOne 
labākajām zināšanām un iedvesmojošu apmācību. 
Jūs dzirdēsiet iedvesmojošus stāstus no praktiķiem, kuri ir sekmīgi 
attīstījuši savu uzņēmējdarbību.
Nāciet un izbaudiet pozitīvu, motivējošu vidi, un pavadiet neaizmirstamu 
nedēļas nogali kopā ar tūkstošiem cilvēku, kuri, gluži kā Jūs, raugās pēc 
gaišākas nākotnes.
Network TwentyOne jau 25 gadus ir kalpojuši Neatkarīgajiem uzņēmē-
jiem un mēs esam gatavi ar aizrautību strādāt nākamos 25 gadus.

Pievienojaties mums!  



Network TwentyOne līderi, kuri piedalīsies pasākumā – 
mācieties no meistariem!

... un vēl daudzi līderi no citām Eiropas valstīm.

Neskatoties uz to, ka Hans un Eva bija izveidojuši aizraujošu un labi 
apmaksātu slēpošanas instruktoru karjeru ASV un Austrālijā, Hans un Eva 
nolēma uzsākt savu biznesu, izmantojot Amway sniegto iespēju. 
Piedzimstot pirmajai meitai, Hansu un Evu vadīja vēlme izveidot ne tikai 
veiksmīgu karjeru, bet kaut ko, kas piederētu viņiem pašiem.

Deviņdesmitajos gados Centrāleiropā tika atvērts viens Amway tirgus pēc 
otra, kas pavēra plašas iespējas izveidot starptautisku biznesu, ko varētu 
vadīt no mājām Austrijā. Šie apstākļi Hansam un Evai tīkla mārketingu 
padarīja interesantu un viņi uzsāka savas komandas izveidi, kas šodien ir 
viena no lielākajām Eiropā.

Hansa Nusholda spēcīgākās īpašības ir nelokāmi pozitīvā attieksme un 
spēja domāt vērienīgos mērogos. Viņš ir izcils klausītājs un nesatricināms 
optimists. Viņa kaisle pret šo biznesu joprojām mudina viņu pārspēt 
pašam sevi pat pēc trīs dekādēm, darīt neparastus darbus un tādējādi 
sasniegt neticamus rezultātus.

NANCY DORNAN
Kroņa sūtnis – uzņēmējdarbības izveidotājs, ASV
Network TwentyOne dibinātāja

HANS NUSSHOLD

Kroņa sūtnis, 
Austrija 
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DIVKĀRŠIE BRILJANTA UZŅĒMĒJI

MAREK & IZABELA BUJWICKI
POLIJA
Inženieris un ekonomists, valodas
un literatūras pasniedzēja.    
“Pateicība ir atslēga uz
panākumiem un laimi.”

PER & AYTA MANSSON
ZVIEDRIJA
Pilots, medmāsa
”Mūsuprāt, vislabākais veids kā
iegūt sabalansētu dzīves stilu.”

TREVOR LOWE
ANGLIJA
Bioķīmiķis 
“Panākumi nāk ar “varu”, 
nevis “nevaru”.”

JACKIE LOWE
ANGLIJA
Friziere
“Izcils mantojums.”

VYACHESLAV & MARIA PETKEVICH
KRIEVIJA
Inženieris, studente
“Viss tikai sākas!“

TOIVO & ANNE RANDE
IGAUNIJA
Sporta fiziologs, kardiologs; 
bibliotekāre,  bibliogrāfe
“Sapņojiet lielus sapņus! Jūsu 
tuvinieku dēļ ir vērts veltīt pūles 
savu sapņu piepildīšanai.”

DAREK & KATARZYNA ŚWIĄTKOWSKI
POLIJA
Atlēts, ārste
„Lai Jums ir laiks, nauda un 
drošība. Arī Jūs to varat sasniegt.”

ELSE BANG
DĀNIJA
Grāmatvede
“Attīstīt savu un citu cilvēku 
potenciālu – tas ir lielisks veids 
kā dzīvot”

JAN & PIA HAGMAN
ZVIEDRIJA
Jurists, skolotāja
“Ikviens to var paveikt, tādēļ dari to!”

SUSANNA HANELLES
SOMIJA
Mārketinga vadītāja
“Tavā dzīvē pienāks pagrieziena punkti. 
Tu būsi laimīgs, ka Tev ir iespējas.”

LES & MIRA HETNAŁ
POLIJA
Juvelieris, fiziķis; astronome
“Šis bizness ir veidots tā, lai sniegtu Jums 
reizē gan laiku, gan naudu, gan drošību.”

ROLF & AGNETA HJORT
ZVIEDRIJA
Feldšeris, individuālā aprūpētāja 
“Brīvības cīnītāji.”

MATS HOLMBERG
ZVIEDRIJA
Mehānikas inženieris
“Nekad nepadodies!”

HAKAN & SUZAN MODIER
ZVIEDRIJA
Produktu menedžeris, ārpakalpojumu 
uzņēmuma īpašniece
“Izvēloties ikdienas ieradumus, mēs 
izvēlamies arī savus rezultātus. 
Priecājieties un palieciet zinātkāri!”

CHRISTINA WAHLSTRÖM
ZVIEDRIJA
Uzņēmēja
“Labākais veids, kā paredzēt nākotni, 
ir to radīt!“

Īpašie pasākuma viesi

1989. gadā Džims un Nensija dibināja Network TwentyOne un pēdējos 25 gadus viņi ir vadījuši 
Network TwentyOne izaugsmi, nodrošinot milzīgu biznesa pieredzi un dziļu izpratni par cilvēku 
cerībām un sapņiem daudzās kultūrās un sabiedrībās. 

Nensija ar savu vienreizējo izpratni par cilvēka dabu, to cerībām, ar savu optimismu, ticību un vēlmi 
pārvarēt izaicinājumus, bija ideāls partneris Dornanu biznesa attīstībā un Network TwentyOne 
izaugsmei visā pasaulē. 

Džims meistarīgi vadīja Network TwentyOne ar gudrību un raksturu no tā pirmsākumiem 1989. 
gadā līdz pat aiziešanai mūžībā 2013. gadā. Taču šodien Džims turpina dzīvot un viņa mantojums 
aug caur mācībām un zināšanām, kas ietekmēja līderus, kuri tagad ietekmē neskaitāmi daudz citu 
līderu globālā mērogā no paaudzes paaudzē.

Džims un Nensija savu biznesu uzsāka 1970. gadā 
ASV. Tajā laikā viņi bija daudzsološi Perdjū 
Universitātes absolventi, ar sapņiem un gaišām 
cerībām par nākotni. Pēc tam, kad viņi bija 
dzirdējuši Riča DeVosa un Džeja Van Andela teikto, 
Dornani saprata, ka vēlas nodrošināt savai 
ģimenei daudz labāku dzīvi. Džims un Nensija bija 
tik ļoti pārliecināti par Amway biznesu, ka nolēma 
paši uzņemties kontroli par savu nākotni un sāka 
spert pirmos soļus pretī finansiālai brīvībai.  
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