
LEADERSHIP 
KICK OFF 2018

6–7 JANUARI   
SWISSÔTEL, TALLINN, ESTLAND

PROGRAM:           
Dag 1                                            

14:00 – 17:00 Konferens

19:30 – 20:00 VIP Cocktail

20:00 – 24:00 NeoLife Karneval 
Klädkod:  Färgglatt               

Dag 2

09:00 – 13:00 Konferens

13:00 – 14:00 Lunch

ENASTÅENDE! SPÄNNANDE! NÅGOT 
EXTRAORDINÄRT … HÄNG MED OSS! 
Finns det ett bättre sätt att starta det nya året på, än med en inspirerande, 
dynamisk NeoLife Kick Off? Och detta år blir det något alldeles extra 
spännande.

Njut av två dagar med motiverande möten, få de allra senaste NeoLife-nyheterna 
och ha kul tillsammans med de andra ledarna. Detta är en chans för dig att 
få utmärkelse för dina prestationer och fira framgången tillsammans med ditt 
team. Se till att dra nytta av de prestationsbaserade återbetalningarna av 
registreringsavgiften.

Vi kommer att fira din framgång och vår spännande framtid med en energifylld 
NeoLife Karneval med middag och underhållning. Klä dig i din mest 
färgsprakande outfit och dansa hela natten lång! 

Leadership Kick off är ett unikt event, utformat för våra ledare, och alla 
Directors och däröver är välkomna att delta. Om du inte är en Director idag 
har du fortfarande chans att kvalificera dig och vara med.

Vårt mål för konferensen är att ni som ledare åker därifrån välinformerade och 
fyllda av energi och inspiration!

För mer information, besök www.neolifeevents.com eller kontakta ditt lokala NeoLife-kontor.



LEADERSHIP 
KICK OFF 2018

INSPIRERAS AV  
VÅRA TALARE 
 
 
 
 
 
 
Dr Diane Clayton är en uppskattad 
talare som vet allt som finns att veta om 
vetenskapen bakom NeoLife-produkterna. 
Hon kommer att berätta om de senaste 
vetenskapliga nyheterna och arbetet från 
Scientific Advisory Board.  
I år kommer Diane dessutom dela med sig 
av några fantastiska nyheter!

George har ägnat större delen av sitt liv 
till NeoLife. Han vet vad som krävs för att 
lyckas i denna verksamhet. Bli inspirerad av 
hans erfarenhet och lär dig hur du kan få 
din verksamhet att växa!

DR. DIANE 
CLAYTON
Ph.D. Biokemist, 
Näringslära 
Hälsorådgivare 
SAB medlem

 
GEORGE  
CASALE
Executive Vice  
President of Sales,  
NeoLife International

SKÄM BORT DIG PÅ  
HOTELLETS LYXAVDELNINGAR  
Kliv in i en värld av lätthet och lyx på 
Swissôtel i Tallinn, den högsta byggnaden 
i staden, med imponerande utsikt över 
gamla stan och Östersjön. Unna dig lite lyx 
och njut av spa-området, inomhuspoolen, 
gymmet och basturna.

TA EN PROMENAD ELLER 
GÅ OCH SHOPPA! 
Gamla stan i Tallinn är en av de bäst 
bevarade medeltida städerna i Europa och är 
listad som en världsarvsplats hos UNESCO. 
Staden utvecklade ett betydande centrum 
för Hansaförbundet under 1300-1600-talet. 
De smala slingrande gatorna och de 
välbevarade byggnaderna, från stadsmuren, 
rådhuset, apoteket och kyrkorna till handlare 
och hantverkare ger en underbar bakgrund 
för en avkopplande promenad.

Gamla vackra och moderna Tallinn är 
en shoppares himmelrike. Ett urval av 
köpcentrum med olika småbutiker och 
klädkedjor kommer att tillgodose dina behov. 
När det är dags för lunch eller middag finns 
det gott om val mellan nyskapande och 
traditionella restauranger.

6–7 JANUARI   
SWISSÔTEL, TALLINN, ESTLAND



LEADERSHIP  KICK OFF 2018

SE/NO/DK 09.2017

6–7 januari, 2018 på Swissôtel, Tallinn, Estland

Nya Directors September – November:
1. Bli ny Director under kvalifikationsperioden                                                   Benefit 1
2. Var QD 2 månader under kvalifikationsperioden                                                                          Benefit 2
3. Var QD 3 månader under kvalifikationsperioden                                                                          Benefit 3
4. Var QD 3 månader under kvalifikationsperioden   
 + personligen uppnå 3-30 utmärkelsen minst 1 månad  VIP

Existerande Directors & Emerald Directors:
1. As existing Director or Emerald Director                                                       Benefit 1
2. Var QD 2 månader under kvalifikationsperioden                                                                              Benefit 2
3. Var QD 3 månader under kvalifikationsperioden                                                                           Benefit 3
4. Var QD 3 månader under kvalifikationsperioden   
 + personligen uppnå 3-30 utmärkelsen minst 1 månad         VIP

World Team-medlemmar: 
1. Alla existerande World Team-medlemmar                                                                                         Benefit 1
2. Var fullt kvalificerad för din titel minst 1 månad under kvalifikationsperioden                                   Benefit 2 *
3. Var fullt kvalificerad för din titel minst 2 månader under kvalifikationsperioden                                  Benefit 3 *
4. Var fullt kvalificerad för din titel minst 3 månader under kvalifikationsperioden                                    
 + personligen uppnå 3-30 utmärkelsen minst 2 månader  VIP
*Du behöver vara minst QD under de återstående månaderna av kvalifikationsperioden

Steg till eller uppgradering inom World Team under September– November 2017:
Du behöver vara minst QD under de återstående månaderna av kvalifikationsperioden  VIP

President’s Team-medlemmar:
1.  Alla existerande President’s Team-medlemmar Benefit 1
2.  Var fullt kvalificerad för din titel minst 1 månad under kvalifikationsperioden Benefit 3 **
3.  Var fullt kvalificerad för din titel minst 1 månad under kvalifikationsperioden  
           + personligen uppnå 3-30 utmärkelsen minst 1 månad  VIP **
**Du behöver vara minst SD under de återstående månaderna av kvalifikationsperioden

Registration fee:
En avgift på 920SEK/700DKK (inkl. moms) och 710NOK (exkl. moms) per deltagare utgår i samband med anmälan.  
Denna avgift täcker möten, en lunch, kaffepauser och party med middag. Sista anmälningsdag är den  
15 november 2017! Antalet platser är begränsat för Kick Off konferensen, se till att du är “med”!

Förmån 1: Inbjuden att delta – du betalar och bokar själv ditt boende och resa.

Förmån 2: Inbjuden att delta – du betalar och bokar själv ditt boende och resa. NeoLife ersätter 50 % av 
Registreringsavgiften per deltagare. GNLD betalar ersättningen efter deltagande på evenemanget.

Förmån 3: Inbjuden att delta – du betalar och bokar själv ditt boende och resa. NeoLife ersätter 100 % av 
Registreringsavgiften per deltagare. GNLD betalar ersättningen efter deltagande på evenemanget.

VIP: Inbjuden att delta – du betalar och bokar själv ditt boende och resa. NeoLife ersätter 100 % av  
Registreringsavgiften per deltagare. Du blir inbjuden till VIP Kaffe, VIP Cocktail och får en gåva!  
NeoLife betalar ersättningen efter deltagande på evenemanget.

Kvalifikationsperiod: September – November 2017


