
Oberwart
27.02. - 01.03.2015

                                Program     
                             (zmeny vyhradené)

                      Piatok  
               17.00 – 18.30
            *Leaders Meeting 
              ELC+ resp.20+ 
       20.00 – 23.00 seminár
 Sobota
10.30 - 12.30 SLO/HR Meeting
13.30 - 14.30 *Leaders Meeting 
                        LC+ resp. 10+
15.00 - 18.00 seminár
18.10 - 18.40 *recepcia
18.45 - 20.45 AT Meeting
18.45 - 20.45 CZ/SK Meeting
Nedeľa
10.30 – 14.00 seminár

Víkendový seminár          

„Nikto           
nevyhrá 

sám“  

*Bližšie informácie o kvalifikácii na špeciálne mítingy resp. recep-
ciu dostanete od svojho platinového upline

D, AUT, CZ, SK, SLO, HR, H

Vstupenky dostanete od svojich upline.
Odev:

Na všetkých obchodných stretnutiach prosím 
používajte obchodný odev. Jedná sa o kongres 
pre dospelých od 18 rokov.

Preklad do 4 jazykov: CZ/SK, ako aj SLO/HR

Miesto konania podujatia: 
Messezentrum Oberwart 
7400 Oberwart
Rakúsko

Systemsupport GmbH
Hauptstraße 29/1
5600 St. Johann
Austria

Copyright by:



Marta sa zoznámila so svojím manželom Jackom počas štúdia na Univerz-
ite v Londýne.

Tak ako mnohí jej priatelia začala v Londýne pracovať. Marta našla po 
získaní titulu Master v ekonómii veľmi lukratívnu prácu vo veľkej medz-

inárodnej finančnej firme.

Nasledovala príklad svojich rodičov, Izabely a Mareka Bujwických a rozhodla 
sa vybudovať obchod Amway spoločne s Jackom ešte predtým, než ho budú 

potrebovať a kým z ich života uplynie príiš veľa.

Zoltán Túri & Zita Orosz 
Diamanti z Maďarska (živý preklad z angličtiny do nemčiny)
 

„Dnes si myslíme, že tento obchod bol pre nás darom. Obo-
hatil nás o excelentné osobné vzťahy a materiálnu istotu. 
Najdôležitejšie však je, že pracujeme pre spoločné ciele ako 
pár a v tíme pre slobodu našich partnerov.“

Obidvaja milujú tento obchod, pretože finančné a morálne 
uznanie zodpovedá ich práci. Zoltán bol inžinier, Zita viedla le-
tisko v Békescsabe. S týmto obchodom sa zoznámili pred päť a 
pol rokmi. Už od detstva vedeli, že pre osobnú a finančnú slobodu 
by denne museli v normálnom prípade pracovať 10 – 12 hodín.

Marta Bujwicka-Colmann 
2. generácia z Poľska (živý preklad z angličtiny do nemčiny)

S H O W  a  Z Á B A V A  v  s o b o t u  v e č e r

Hans a Eva
Nusshold už 30 
rokov pôsobia ako 
inšpirujúce vzory a 
medzinárodní vyslanci pre 
Network Marketing.

Hans & Eva Nusshold
Korunní veľvyslanci z Rakúska

1985 – vlastný obchod       Aj keď mali ako lyžiarski inštruktori v 
USA a v Austrálii zaujímavú kariéru a dobrý príjem, rozhodli sa pre 
samostatnosť v obchode Amway. Ich malá dcéra bola motívom na 

opätovný návrat do vlasti.

1995 – Expanzia v Európe V polovici 90-tych rokov sa otvárala 
jedna krajina strednej Európy za druhou. Teraz sa mohla stať 

skutočnosťou vízia vybudovať z Rakúska medzinárodný 
obchod.

2005 – Na vrchole svojho úspechu Presne na 20. 
výročie svojej organizácie dosiahli Hans a Eva úroveň 

korunných veľvyslancov. Viac ako na vlastnú 
kariéru sa teraz zameriavali  na úspechy 

domácich a medzinárodných lídrov.

2015 – Tím pre budúcnosť            
S oslavou 25. výročia N21 v Las Vegas sa 

začína nová éra. Ako mentori nastupujúcej 
generácie si stanovujú veľké ciele.

 Načerpajte na víkendovom 
seminári spoločnosti 
Network TwentyOne 
inšpiráciu, odvahu a 

nadšenie pre  
vašu budúcnosť!


