
Founders Diamonds from ESTONIA 

Toivo & Anne Rande  

 
Toivo on olnud viisteist aastat ülikooli õppejõud ja teadlane. Tegelenud 

spordifüsioloogia, -meditsiini ja nõelraviga. Vahetanud akadeemilise karjääri 

äritegevuse vastu -  olnud disainmööblisalongide ja ajakirja omanik ning kuulunud 

majandusministri nõuandvasse struktuuri. Avaldanud hulgaliselt artikleid 

majandusväljaannetes. 

 Anne töötas aastakümneid kultuurivaldkonnas. Viimased  veerand sajandit juhtis  

Eesti Lastekirjanduse Keskust kujundades sellest omanäolise terves maailmas. 

Lastekirjanduse edendamise eest autasustas  Eesti Vabariigi president teda ka 

ordeniga.   

Sellest äriprojektist kuulis Toivo Soomes töötades. Nõelravi  Soomes ja äritegevust 

Eestis oli raske kokku sobitada. Samuti ei toonud see oodatud muudatusi 

elukvaliteedis, mistõttu pakkus uudne ärivõimalus  talle huvi. 

Esimesel WES-l Saksamaal vastu võetud otsust Amway äri ehitada ei ole kunagi 

tulnud kahetseda. Õige pea saavutati edu, mis võimaldas katta tütre kulukad 

õpingud Ameerika ühendriikides.  

„Kas elada jõukalt või  vaeselt – see on kinni vaid mõtlemises. Tänu N21 

koolitussüsteemile annab Amway äri igaühele võimaluse elada jõukalt: nii vaimselt, 

hingeliselt kui materiaalselt! „ütleb Anne. 

Ühes eduraamatus on kirjas, et inimesed soovivad tegutseda heas ettevõttes – 

sellises, mida üksnes ei juhita hästi, vaid mis annab ka panuse parema maailma 

hüvanguks. Toivo ja Anne on õnnelikud ja tänulikud,  et  Amway kuulub just selliste 

ettevõtete hulka! 

Unistage  suurelt! Iseenda ja oma lähedaste 

väärika ja õnneliku tuleviku nimel tasub 

pingutada, sest vabaduse eest on see hind, mis 

tuleb maksta, imepisike, teavad Toivo ja Anne 

oma kogemusest. 

Väikeste ja suurte unistuste täitumisi soovib 

perekond Rande kõigile äripartneritele. 

 

24 juuli 2016 
Kell: 14:00 – 17:30 

Nordea Kontserdimaja 
Estonia puiestee 9, 10148 

TALLINN, ESTONIA 

* BBS toimub eesti keeles 
venekeelse tõlkega. 

 

 

23 July 2016 
Time: 14:00 – 17:30 

Radisson Blu Latvija 
Elizabetes iela 55,  Rīga, LV-

1010, LATVIA 

* BBS will be in Russian with 
live translation into Latvian. 

 
Translation through FM radio 
frequencies will be provided 

in Lithuanian. 
 

To be able to listen to the 

translation please bring your 

own device with FM radio 

receiver and earphones. 

 


