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PÁTEK 
15:00 - 16:15 Leader’s meeting ELC nebo 20+
16:45 - 18:00 Leader’s meeting LC nebo 10+
19:00 - 22:00 Hlavní program

SOBOTA
09:30 - 10:15 Blue jeans meeting
11:00 - 14:00 Hlavní program

17:15 - 17:45 Recepce pro nové ELC+
18:00 - 21:00 Hlavní program

NEDĚLE
11:00 - 14:00 Hlavní program

Adresa 
hala Fönix 
Kassai út 28
H 4028 Debrecen

Vstupenky
Vstupenky budou k dostání od vašeho Platinového upline nebo od 
místní kanceláře N21 již na WES 06/2015.
 
Oděv 
Doporučujeme obchodní oděv pro všechny mítinky. 

Rezervovaná místa
Rezervovaná místa budou pro: 

Platinové VPA a výše
Nové ELC a výše
Nové 20+ (ve čtyřech nohách s 10/5/3/1)

Vstup a místo pro postižené
Zvláštní vchod a vyhrazená místa pro postižené budou zajištěna. 

Dětem a mládeži do 18 let není vstup na akci povolen. 

Pořizování audio i video nahrávek je přísně zakázáno.

Webové stránky N21
www.network21.com
http://cz.network21.com
http://www.n21corp.com
http://www.n21guy.com

Tlumočení: 
Program bude tlumočen 
do maďarštiny, 
rumunštiny, češtiny / 
slovenštiny, slovinštiny, 
chorvatštiny a 
bulharštiny. Pro příjem ve 
svém jazyce je nutné si 
s sebou přinést vlastní 
přijímač s frekvencí FM: 
mobilní telefon s rádiem a 
se sluchátky nebo MP3 
přehrávač s FM a se 
sluchátky nebo kapesní 
minirádio se sluchátky. 
Více informací vám 
zašleme před akcí.

Debrecen, Maďarsko,   16. - 18. 10. 2015

Network TwentyOne  vás zve na

Středoevropskou regionální konferenci
pro Bulharsko • Českou republiku • Chorvatsko 
Maďarsko • Rumunsko • Slovensko a Slovinsko

LOOKING TO HIT THE
REFRESH BUTTON?*
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*„JSTE PŘIPRAVENI 
   NA ZMĚNU?“



REFRESH

MASSIMO BINI
Exekutivní Diamant 
z Itálie
Massimo je původním povoláním chemik. 
Po dobu šesti let zastával manažerskou 
pozici ve dvou společnostech. Jeho 
manželka Elisabetta pracovala jako 
prodavačka v obchodě s oděvy, než si 
otevřela svůj vlastní. Po roce v podnikání 
Amway byl Massimo schopný vydělat více 
peněz na poloviční úvazek než byl jeho 
příjem v zaměstnání. Massimo se tedy 
rozhodl, že se bude věnovat podnikání 
Amway naplno. O rok později dosáhli 
úrovně Smaragda a rozšířili svoji organizaci 
do různých částí Itálie i do jiných zemí. 
Elisabetta opustila svůj obchod s oděvy a 
začala se s Massimem věnovat již jen jejich 
společnému byznysu.

Dnes si jako Exekutivní Diamanti užívají skvělý 
životní styl a mají čas na sebe a své dvě dcery 
Virginii a Allegru.

„Budovat podnikání Amway bylo nejlepším 
rozhodnutím v našem životě. Jsme �nančně 
zajištěni a máme čas pro svoji rodinu.“

SPECIÁLNÍ VÝZVY PRO TUTO AKCI
Stanovte si cíl a kvali�kujte se na jednu nebo více z těchto výzev, které byly 
navrženy speciálně pro tuto akci tak, aby vám pomohly v růstu vašeho obchodu.

Sektor „růstu“
Přejete-li si sedět v předních řadách po celou dobu akce, kvali�kujte se jako nový 
ELC a výše, nebo dosáhněte nově 20+ (ve čtyřech nohách s 10/5/3/1) a vychutnejte 
si sezení na nejlepších místech!

Recepce s Diamanty pro nové ELC a výše
Noví ELC+ budou též pozváni na recepci s Diamanty, která se bude 
konat v sobotu večer.

VIP stuhy
Užijte si speciální uznání a získejte jednu z následujících stužek. 

Červená stuha – přiveďte s sebou 1-2 lidi z různých nohou, včetně 
1 NOVÉHO* člověka.
Modrá stuha – přiveďte s sebou 3-4  lidi z různých nohou, včetně 
1 NOVÉHO* člověka.
Stříbrná stuha – přiveďte s sebou 5-6 lidí z různých nohou, včetně 
1 NOVÉHO* člověka.
Zlatá stuha – přiveďte s sebou 7+ lidí z různých nohou, včetně 
1 NOVÉHO* člověka.   

VPA s 8 + nohami na WES obdrží zlatou stuhu automaticky.

* Nový člověk je osobně sponzorovaný partner nebo prospekt z osobního 
seznamu, který ještě nikdy nebyl na víkendovém semináři.
Všichni držitelé stuh budou uznáni: červené/modré stuhy ze sedadel, stříbrné/zlaté 
na pódiu.

„Žijte a učte se, abyste se naučili žít.“
      John C. Maxwell

Speciální hostující mluvčí

„Možné je všechno, když v sebe VĚŘÍTE!“
 Massimo Bini

Přijďte a učte se od největších lídrů a mluvčích Networku TwentyOne.

Budete mít možnost rozšířit si znalosti, poučit se ze zkušeností a nahlédnout do perspektivy a 
moudrosti těch, kteří v tomto podnikání uspěli před vámi.

Neváhejte a kupte si vstupenku již dnes, abyste si zajistili svoji účast na tomto skvělém víkendu 
plném vynikajících mluvčích, uznání a nezapomenutelných zážitků.


