PROGRAM RAMOWY
PIĄTEK, 3 CZERWCA 2016
17:00-18:00 Spotkanie dla liderów
19:00-22:00 Sesja główna
www.n21corp.com

SOBOTA, 4 CZERWCA 2016

www.n21guy.com

09:00-10:00 Spotkanie dla liderów
10:30-14:00 Sesja główna
18:00-21:30 Sesja główna

http://pl.network21.com/post

NIEDZIELA, 5 CZERWCA 2016

www.n21.pl

ARENA RIGA • Skanstes iela 21, Ryga, Łotwa

zaprasza na jedno z największych
wydarzeń 2016 roku

FREE ENTERPRISE
DLA EUROPY PÓŁNOCNEJ
RYGA, ŁOT WA, 03-05 CZERWCA 2016

10:00-13:30 Sesja główna

Zarezerwowane miejsca:
Specjalne miejsca przygotowane będą dla
Platyn i powyżej. Pozostałe osoby korzystają
z miejsc numerowanych. Numery miejsc
otrzymacie Państwo tydzień przed seminarium za pośrednictwem swoich upline.

Strój:
Rekomendujemy strój biznesowy na wszystkie
spotkania.

Najbliższe lotnisko:
Ryga (ok. 9 kn od Hali).

Tłumaczenie:
Podstawowym językiem (na scenie) będzie
język angielski. Tłumaczenie na języki: duński,
estoński, fiński, litewski, łotewski, norweski,
polski, rosyjski i szwedzki. Aby skorzystać
z tłumaczenia, należy zabrać na seminarium
urządzenie umożliwiające odbiór sygnału
radiowego FM (np. małe radio, telefon komórkowy z funkcją radia itp. oraz słuchawki).

Wiek uczestników: Minimum 18 lat.
Uwaga: nikt młodszy (w tym dzieci i niemowlęta) nie będzie miał wstępu na to spotkanie.
Niepełnosprawni:
W hali znajduje się specjalne wejście i wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Bilety:
Bilety dostępne u upline począwszy od
seminarium weekendowego w lutym 2016.

Dania, Estonia, Finlandia, Litwa,
Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja
Przed nami wspaniałe wydarzenie, pełne inspiracji i najlepszej nauki,
jaką Network TwentyOne może zaoferować. Usłyszycie Państwo budujące
historie sukcesu tych, którzy szli podobną drogą i odnieśli sukces
w budowie biznesu.
Przyjedź i poczuj siłę pozytywnego, motywującego środowiska. Spędź
niezapomniany weekend wśród tysięcy uczestników, którzy tak jak ty,
szukają dla siebie lepszej przyszłości.
Network TwentyOne jest dumne służąc od 25 lat oddanej grupie przedsiębiorców, czekamy i cieszymy się na kolejne 25 lat!

Bądź z nami!

Liderzy Network TwentyOne obecni w Rydze – ucz się
od mistrzów!
PODWÓJNI DIAMENCI

Wyjątkowi mówcy

DIAMENCI

NANCY DORNAN
ELSE BANG
DANIA
księgowa
“Rozwój własnych możliwości i pomoc
innym w tym samym, to wspaniały
sposób na życie.”

PER I AYTAA MÅNSSON
SZWECJA
pilot i pielęgniarka
”Naszym zdaniem to najlepsza metoda
stworzenia zrównoważonego stylu życia.”

JAN I PIA HAGMAN
SZWECJA
prawnik i nauczycielka
“Każdy może to zrobić, po prostu to zrób!”

TREVOR LOWE
ANGLIA
biochemik
“Sukces przychodzi, kiedy
powiesz ‘mogę’, a nie ‘nie mogę’.”
JACKIE LOWE
ANGLIA
fryzjerka
“Wspaniała sukcesja.”

WYRÓŻNIENI DIAMENCI
VYACHESLAV I MARIA PETKEVICH
ROSJA
inżynier i księgowa
“Wszystko dopiero się zaczyna!“
TOIVO I ANNE RANDE
ESTONIA
psycholog sportu,
kardiolog i bibliotekarka
“Miej wielkie marzenia! Dla tych,
których kochasz, twoje marzenia są
warte każdego wysiłku.”
DAREK I KATARZYNA ŚWIĄTKOWSCY
POLSK A
sportowiec i lekarz
„Możesz mieć czas, pieniądze
i bezpieczeństwo. Ty też możesz
to osiągnąć.”

SUSANNA HANELLES
FINL ANDIA
menedżer ds. marketingu
“W twoim życiu pojawią się punkty
zwrotne. Będziesz szczęśliwy mając
możliwość wyboru.”
LES I MIRA HETNAŁ
POLSK A
jubiler i fizyk, astronom
“Ten biznes może ci dać czas, pieniądze
i wolność, wszystko razem.”
ROLF I AGNETA HJORT
SZWECJA
ratownik i opiekunka
“Warto walczyć o wolność.”

Wyróżniony Koronowany Ambasador
Założycielka Network TwentyOne
Nancy i Jim Dornan rozpoczęli budowę biznesu
Amway w 1970 r. Właśnie ukończyli Uniwersytet Purdue, byli pełni nadziei, marzeń i wiary
w świetlaną przyszłość. Kiedy poznali Richa
deVos’a i Jay’a Van Andel’a zrozumieli, że chcą
innego, lepszego życia dla swojej rodziny.
Mieli pełne zaufanie do Amway, postanowili
przejąć kontrolę nad swoją przyszłością i rozpocząć budowę biznesu, który miał ich doprowadzić do wolności finansowej
W 1989 Jim i Nancy założyli Network TwentyOne i przez ostatnie 25 lat przewodzili rozwojowi tej
organizacji, zdobywając niewiarygodne doświadczenie w biznesie oraz głębokie zrozumienie nadziei
i marzeń przedstawicieli różnych kultur i społeczeństw.
Nancy, z jej unikalną umiejętnością rozumienia ludzkiej natury, wrażliwością na oczekiwania, poczuciem humoru, wiarą i gotowością zrobienia nawet tego, co niewygodne, była idealnym partnerem
w rozwoju ich biznesu i Network TwentyOne na całym świecie.
Z mądrością i właściwym sobie charakterem Jim mistrzowsko prowadził Network TwentyOne od
momentu założenia do swojej śmierci w 2013 r. Dziś jego dziedzictwo wciąż się rozwija. Jim żyje
poprzez tych, których wyposażył i wyszkolił, a oni przekazują jego doświadczenie niezliczonym
rzeszom następców, z pokolenia na pokolenie na całym świecie.
..........................................................................................................................................................................................................................

MAREK I IZABELA BUJWICCY
POLSK A
inżynier, ekonomista i tłumacz
literatury węgierskiej
“Wdzięczność jest kluczem
do sukcesu i szczęścia.”

Pomimo fascynującej i świetnie płatnej kariery instruktorów narciarskich
w USA i Australii, Hans i Eva postanowili rozpocząć budowanie własnego
biznesu - biznesu Amway. Po narodzinach pierwszej córki, zapragnęli
budowania nie tylko karier, ale czegoś, co należałoby do nich samych.

MATS HOLMBERG
SZWECJA
inżynier
“Nigdy się nie poddawaj!”
HAKAN I SUZAN MODIER
SZWECJA
menedżer produktu i przedsiębiorca
“Wybierając nasze codzienne nawyki,
decydujemy o rezultatach. Baw się
dobrze i zachowaj ciekawość dziecka!”
CHRISTINA WAHLSTRÖM
SZWECJA
przedsiębiorca
“Najlepszym sposobem, aby przewidzieć
przyszłość jest jej tworzenie!“

... i wielu innych lideró w z całej Europy.

W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku Amway otwierał kolejne
rynki w Europie Centralnej. Mieszkali w Austrii, więc perspektywa budowy
międzynarodowego biznesu w tej części Europy, sprawiła, że marketing
sieciowy stał się dla dla nich interesującą opcją. Rozpoczęli budowę
swojej organizacji, która jest obecnie jedną z największych w Europie.

HANS NUSSHOLD
Koronowany Ambasador
Austria

Niezaprzeczalnymi atutami Hansa są jego pozytywne oczekiwania
i zdolność do myślenia na ogromną skalę. Jest doskonałym słuchaczem
i niezachwianym optymistą. Jego pasja dla tego biznesu, nawet po trzech
dekadach działalności, sprawia, że potrafi on przekaraczać wszelkie swoje
ograniczenia i robić rzeczy wyjątkowe, osiągając dzięki temu wyjątkowe
rezultaty.

