
Founders Diamonds from Estonia 

Toivo & Anne Rande  

 
Vairāk kā piecdesmit gadus Toivo ir bijis universitātes profesors un nodarbojās 

ar zinātniskajiem pētījumiem. Viņš strādāja medicīnas jomā, fizioterapijā un 

ārstnieciskajā akupunktūrā. Vēlāk viņš nomainīja karjeru pret uzņēmējdarbību 

un kļuva par laikrakstu un dizaina mēbeļu salona īpašnieku. Toivo ir bijis 

Ekonomikas ministra padomnieks. Viņam ir neskaitāmi raksti, kas publicēti 

ekonomikas izdevumos. 

Anne ir strādājusi kultūras jomā vairākas desmitgades. Ceturtdaļgadsimtu 

viņa ir vadījusi Igaunijas bērnu literatūras centru. Par ieguldījumu Igaunijas 

bērnu literatūras attīstībā viņa ir saņēmusi Igaunijas Republikas prezidenta 

apbalvojumu. 

Strādājot Somijā, Toivo uzzināja par unikālu biznesa iespēju. Bija sarežģīti 

apvienot akupunktūras pakalpojumu sniegšanu Somijā un reizē vadīt biznesu 

Igaunijā. Šī biznesa iespēja šķita interesanta, jo darbs Somijā neuzlaboja dzīves 

kvalitāti, kā bija plānots. 

Toivo pieņēma stingru lēmumu uzbūvēt Amway biznesu savā pirmajā Nedēļas 

nogales seminārā Vācijā un ne reizi to nav nožēlojis. Šis bizness deva iespēju 

Toivo ģimenei apmaksāt meitas augstākās izglītības studijas universitātē ASV. 

Anne saka: “Dzīvot bagātu vai nabadzīgu dzīvi – tas ir atkarīgs tikai no tava 

domāšanas veida. Pateicoties “Network TwentyOne” apmācību programmai, 

Amway bizness sniedz iespēju ikvienam dzīvot bagātu dzīvi daudzējādā ziņā – 

gan intelektuāli, gan garīgi, gan fiziski!”. 

Kādā grāmatā par panākumiem teikts, ka cilvēki vēlas strādāt labu uzņēmumu 

labā. Ne tikai labi vadītos, bet arī tādos, kas veicina padarīt šo pasauli labāku. 

Toivo un Anne ir laimīgi, ka Amway ir viens no 

šiem uzņēmumiem. 

Toivo un Annes devīze ir: “Sapņo vērienīgi! Ir 

vērts ieguldīt pūles savā un savu tuvinieku 

nākotnes labā!” 

Rande ģimene visiem biznesa partneriem novēl 

mazu un lielu sapņu piepildījumu. 

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. 

 

24 July 2016 
Time: 14:00 – 17:30 

Nordea Kontserdimaja 
Estonia puiestee 9, 10148 

TALLINN, ESTONIA 

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

To be able to listen to the 

translation please bring your 

own device with FM radio 

receiver and earphones. 
 


