
Founders Diamonds from Estonia 

Toivo & Anne Rande  

 
Toivo buvo universiteto profesorius ir tyrėjas daugiau negu 15 metų. Jis darbavosi 

fizioterapijos ir akupunktūros gydymo srityse. Kai savo akademinę karjerą iškeitė 

į verslą, jis buvo žurnalo ir baldų dizaino salono savininkas. Tuo laiku Toivo taip 

pat buvo Ekonomikos ministro patarėjų taryboje. Daugybė jo straipsnių buvo 

spausdinami ekonomikos žunaluose. 

Anne metų metus dirbo kultūros srityje. Pastarąjį ketvirtį amžiaus  ji vadovavo 

Estijos vaikų literatūros centrui, sukurdama jį unikaliu. Ji buvo apdovanota Estijos 

respublikos Prezidento ordinu už vaikų literatūros populiarinimą ir skatinimą. 

Apie šio verslo galimybę Toivo išgirdo kai dirbo Suomijoje. Akupunktūros paslaugas 

Suomijoje ir verslą Estijoje suderinti buvo sunku. Darbas Suomijoje nepadarė ryškių 

teigiamų pokyčių jų gyvenimo kokybei ir dėl to jį sudomino naujo verslo galimybė. 

Dėl savo sprendimo statyti Amway verslą, kurį jis priėmė pirmojo Savaitgalio 

seminaro metu Vokietijoje, jis niekada nesigailėjo. Labai greitai, po šio seminaro jis 

jau galėjo padengti brangias dukros studijų išlaidas JAV. 

Anne teigimu, ,,Gyventi turtingo ar vargšo žmogaus gyvenimą – viskas priklauso tik 

nuo mūsų mąstymo. Dėka N21 mokymo sistemos, Amway verslas duoda 

kiekvienam galimybę gyventi turtingą gyvenimą: tiek fizine, tiek emocine, dvasine 

prasme”.  

Vienoje sėkmės literatūros knygų yra sakoma, kad žmonės nori dirbti gerose 

kompanijose ne tik dėl to, kad jos sėkmingos. Bet tose, kurios stengiasi tam, kad 

kurtų geresnį pasaulį. Toivo ir Anne džiaugiasi, kad Amway kompanija yra viena 

būtent tokių kompanijų! 

Turėk didelę svajonę! Dėl savo ir žmonių, kuriuos 

myli ateities yra verta pasistengti.  Nes tai tik 

nedidelė kaina, kurią turime sumokėti tam, kad 

pasiektume Laisvę – Anne ir Toivo tai sako ir žino 

iš savo patirties. 

Rande šeima visiems verslo partneriams linki 

mažų ir didelių svajonių išsipildymo! 

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. 
 


