
LEADERSHIP 
KICK OFF 2018

6–7 STYCZNIA   
SWISSÔTEL, TALLINN, ESTONIA

PROGRAM:           
Dzień 1                                            

14:00 – 17:00 Konferencja

19:30 – 20:00 VIP Cocktail

20:00 – 24:00 Karnawał NeoLife  
Ubiór:  Pełnia kolorów              

Dzień 2

09:00 – 13:00 Konferencja

13:00 – 14:00 Lunch

WYBITNY! EKSCYTUJĄCY! COŚ 
NIESAMOWITEGO… DOŁĄCZ DO NAS!  
Czy jest lepszy sposób, by rozpocząć Nowy Rok niż, inspirujący, dynamiczny 
NeoLife Kick Off.  W tym roku będzie to coś na prawdę ekscytującego! 

Ciesz się dwoma dniami motywacyjnych sesji, otrzymaj najnowsze wiadomości 
NeoLife i baw się dobrze razem ze swoimi towarzyszami. To jest Twoja szansa na 
bycie docenionym za swoje osiągnięcia i świętowanie sukcesu razem ze swoim 
zespołem. Upewnij się, że skorzystasz z  bazującej na wynikach refundacji opłaty 
rejestracyjnej.

Będziemy świętować Twój sukces oraz ekscytującą przyszłość podczas naszego 
energetyzującego Karnawału NeoLife z kolacją i zabawą. Ubierz swój najbardziej 
kolorowy strój i przetańcz całą noc! 

Leadership Kick off to unikalne wydarzenie, stworzone dla naszych liderów,  oraz 
wszystkich naszych Directors i osób na wyższych poziomach, które 
zachęcamy do udziału. Jeśli jeszcze nie jesteś Director-em, wciąż masz szansę 
na kwalifikację i dołączenie do nas.

Nasz cel podczas konferencji to dodanie liderom energii, niezbędnych informacji  
i pełni inspiracji! 

Po więcej informacji zapraszamy na www.neolifeevents.com, lub do kontaktu z lokalnym biurem NeoLife.
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ZAINSPIRUJ SIĘ DZIĘKI 
NASZYM MÓWCOM   
 
 
 
 
 
 
Dr. Diane Clayton jest docenianym mówcą, 
który wie wszystko na temat nauki stojącej 
za produktami NeoLife. Podzieli się z nami 
najnowszymi informacjami ze społeczności 
naukowej i pracy Naukowej Rady Doradczej,  
Scientific Advisory Board. W tym roku 
Diane podzieli się niektórymi niesamowitymi 
wiadomościami również z Tobą! 

George poświęcił większą część swojego 
życia NeoLife. Wie czego potrzeba, aby 
osiągnąć sukces w biznesie. Zainspiruj 
się jego doświadczeniem i dowiedz się jak 
możesz rozwijać swój biznes!

DR. DIANE 
CLAYTON
Ph.D. Biochemist, 
Nutritionist 
Health Practitioner 
Członek SAB

 
GEORGE  
CASALE
Executive Vice  
President of Sales,  
NeoLife International

ZANURZ SIĘ W 
HOTELOWYM LUKSUSIE   
Wkrocz do świata wygody i luksusu w 
Swissôtel w Tallinnie, najwyższym budynku 
w mieście, słynącym z zapierającego 
dech w piersiach widoku na stare miasto 
i Morze Bałtyckie. Zanurz się w luksusie 
i ciesz się strefą Spa, krytym basenem, 
siłownią oraz sauną.

WYBIERZ SIĘ NA SPACER 
LUB NA ZAKUPY! 
Stare Miasto w Tallinnie  jest jednym z najle-
piej zachowanych średniowiecznych miast w 
Europie i  znajduje się na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Miasto rozwinęło się 
jako znaczące centrum Ligi Hanzeatyckiej 
w XIII – XVI wieku. Wąskie wietrzne uliczki 
i dobrze zachowane budynki w murach 
miasta, Ratusz Miejski, apteki, kościoły oraz 
stoiska kupieckie i rzemieślnicze stanowią 
wspaniałe tło relaksującego spaceru.

Wiekowy, piękny oraz nowoczesny Tallinn 
to niebo zakupoholików. Wybór centrów 
handlowych z różnorodnością butików i 
markowych sklepów usatysfakcjonuje Twoje 
potrzeby. Kiedy przyjedzie czas na lunch lub 
kolację wybór między nowymi i oryginalnymi 
ciągle pojawiającymi się restauracjami będzie 
ogromny.

6–7 STYCZNIA   
SWISSÔTEL, TALLINN, ESTONIA
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6–7 stycznia, 2018 w Swissôtel, Tallinn, Estonia

Nowi Directors wrzesień – listopad:
1. Zostań nowym DIR w okresie kwalifikacyjnym                                                   Benefit 1
2. Bądź QD 2 miesiące w okresie kwalifikacyjnym                                                                         Benefit 2
3. Bądź QD 3 miesiące w okresie kwalifikacyjnym                                                                         Benefit 3
4. Bądź QD 3 miesiące w okresie kwalifikacyjnym  
 + osobiście skorzystaj z wyróżnienia 3-30 w przynajmniej jednym miesiącu  VIP

Obecni Directors & Emerald Directors:
1. Jako obecni Director lub Emerald Director                                                       Benefit 1
2. Bądź QD 2 miesiące w okresie kwalifikacyjnym                                                                             Benefit 2
3. Bądź QD 3 miesiące w okresie kwalifikacyjnym                                                                         Benefit 3
4. Bądź QD 3 miesiące w okresie kwalifikacyjnym 
 + osobiście skorzystaj z wyróżnienia 3-30 w przynajmniej jednym miesiącu        VIP

Członkowie World Team: 
1. Obecni członkowie World Team                                                                                         Benefit 1
2. Bądź w pełni zakwalifikowany do tytułu 1 miesiące w okresie kwalifikacyjnym                                  Benefit 2 *
3. Bądź w pełni zakwalifikowany do tytułu 2 miesiące w okresie kwalifikacyjnym              Benefit 3 *
4. Bądź w pełni zakwalifikowany do tytułu 3 miesiące w okresie kwalifikacyjnym
 osobiście skorzystaj z wyróżnienia 3-30 przez przynajmniej dwa miesiące   VIP
*Potrzebujesz być przynajmniej QD w pozostałych miesiącach okresu kwalifikacyjnego 

Nowi członkowie WT lub Step – Up’s w World Team podczas okresu wrzesień – listopad 2017:
Musisz być przynajmniej QD w pozostałych miesiącach okresu kwalifikacyjnego  VIP

Członkowie President’s Team:
1.  Jako obecni członkowie President’s Team Benefit 1
2.  Bądź w pełni zakwalifikowany do tytułu 1 miesiące w okresie kwalifikacyjnym Benefit 3 **
3.  Bądź w pełni zakwalifikowany do tytułu 1 miesiące w okresie kwalifikacyjnym  
           osobiście skorzystaj z wyróżnienia 3-30 przynajmniej przez miesiąc   VIP **
**Potrzebujesz być przynajmniej SD w pozostałych miesiącach okresu kwalifikacyjnego

Opłata rejestracyjna:
Opłata wynosząca 395 PLN (z VAT) na uczestnika jest wymagana podczas rejestracji. Opłata pokrywa spotkania, przerwy 
kawowe, jeden lunch oraz imprezę z kolacją. Ostatni dzień rejestracji to 15 listopada 2017! Ilość miejsc na 
Konferencji Kick Off jest limitowana, dlatego upewnij się co do rezerwacji!

Benefit 1: Zaproszenie do uczestnictwa, sam ponosisz koszt zakwaterowania i dojazdu. Sam rezerwujesz nocleg  
oraz dojazd

Benefit 2: Zaproszenie do uczestnictwa. Sam rezerwujesz nocleg oraz dojazd. NeoLife pokryje 50% opłaty rejestracyjnej 
na uczestnika. Pieniądze zostaną przekazane po uczestnictwie w wydarzeniu.

Benefit 3: Zaproszenie do uczestnictwa. Sam rezerwujesz nocleg oraz dojazd. NeoLife pokryje 100% opłaty rejestracyjnej 
na uczestnika. Pieniądze zostaną przekazane po uczestnictwie w wydarzeniu.

VIP: Zaproszenie do uczestnictwa. Sam rezerwujesz nocleg oraz dojazd. NeoLife pokryje 100% opłaty rejestracyjnej 
na uczestnika. Otrzymasz zaproszenie na kawę VIP, koktajle VIP i otrzymasz prezent! Pieniądze zostaną przekazane po 
uczestnictwie w wydarzeniu.

PL 09.2017

Okres kwalifikacyjny: wrzesień – listopad 2017


