SAKU SUURHALL
Paldiski mnt 104B
Tallinn 13522
www.baltics.network21.com
www.n21guy.com

PASĀKUMA
PROGRAMMA:
PIEKTDIENA, 19.05.2017
16.45-18.00 Līderu tikšanās
19.00-22.00 Galvenā sesija
SESTDIENA, 20.05.2017
09.30-10.30 Līderu tikšanās
11.00-14.00 Galvenā sesija
18.00-22.00 Galvenā sesija
SVĒTDIENA, 21.05.2017
10.00-13.30 Galvenā sesija

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 – Tallinas
lidosta (apmēram 10 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.
Tulkojums: Uzstāšanās notiks angļu vai krievu valodās.
Pasākums tiks tulkots igauņu, latviešu, lietuviešu un
krievu valodās. Lai klausītos tulkojumus, lūdzu, ņemiet
līdzi savu ierīci ar FM radio frekvenču uztvērēju un
austiņām.
Biļetes uz nākamo WES: Biļetes būs pieejamas pie Jūsu
augšējās līnijas Platīna līmeņa uzņēmējiem sākot no
februāra Nedēļas nogales semināra Rīgā.

NEDĒĻAS NOGALES SEMINĀRS
Igaunijai, Latvijai, Lietuvai
Tallinnā, 2017. Gada 19.-21.maijā

Pasākuma īpašie viesi

ALEKSEJS
MAUTANOVS

Kā Founders Kroņa sūtņi Vera Arhipova un
Aleksejs Mautanovs ir sasnieguši augstāko
Amway panākumu līmeni visā pasaulē. Lai
sasniegtu panākumus, viņi ļoti daudz
strādāja, un šodien viņi dalās ar savu darba
pieredzi ar tiem, kas tikai sāk savu ceļu uz
panākumiem.

&

Vēl mācoties skolā Vera plānoja savu nākotni - studēt, lai kļūtu par skolotāju un paralēli
veidotu ģimeni.

Founders Kroņa
sūtņi no Ukrainas

Kad viņai piedzima otrais bērns, sākās ļoti
sarežģīts posms viņas dzīvē. Viņas meita
piedzima ar neārstējamu slimību, kas
piespieda Veru
pievērsties tagadējai
karjerai un iespējām sasniegt vairāk. Viņas
galvenā motivācija virzīties uz priekšu bija
vēlme uzlabot savas meitas veselību.
Uzzinot par Amway biznesu, Vera tūlīt pat

VERA
ARHIPOVA

saprata, ka tā īstā lieta, kas var palīdzēt
viņai un viņas bērniem.
Aleksejs bija militārais virsnieks. Pirmoreiz
viņš dzirdēja par Amway biznesu dienesta
laikā Vācijā. Drīz vien viņš saprata, ka
Amway varētu būt lielu iespēju bizness un,
ka uzbūvējot veiksmīgu Amway biznesu
viņš varētu palīdzēt sev un saviem
draugiem kļūt brīviem un sasniegt tādus
finansu mērķus par kādiem tie iepriekš nav
pat sapņojuši.
„Tici sev, nekad nepadodies un neļauj citiem
sabradāt tavus sapņus! Tu vari padarīt
labāku savu un citu ģimeņu dzīvi. Tu esi to
pelnījis/-usi“ saka Vera un Aleksejs.
Viņiem ir lieli nākotnes plāni. Vissvarīgākais, lai tavā biznesā ir cilvēki, kas vēlas
mainīt savu dzīvi un piepildīt savus sapņus.

