LEADERSHIP
KICK OFF 2019

PÕNEV! SILMAPAISTEV! VÕRRATU
KOGEMUS… TULE KOOS MEIEGA!

11.–13. JAANUAR

Mis oleks veel parem uue aasta alustamiseks kui inspireeriv ja dünaamiline
NeoLife Leadership Kick Off. Sel aastal me keskendume veelgi rohkem
juhtimisele ning alustame konverentsi World Team Workshop’iga.

PROGRAMM:

OSALE WORLD TEAM WORKSHOP’IL u TASUTA!

12.01. 1. PÄEV

Osale kindlasti World Team Workshop’il, mis toimub 11. jaanuaril ja mida viivad
läbi George Casale ning Catharina Martin. Me keskendume juhtimisoskuste
suurendamisele ning aitame leida inspiratsiooni ning motivatsiooni, mida viia oma
tiimidesse. See on väga oluline workshop, seega lisa osalemine oma plaanidesse.
Pane tähele, et osalemiseks pead olema World Team’i liige. Kutse üritusele ning
registreerimisvorm saadetakse hiljem.

14:00 – 17:00 Konverents

INSPIREERIV LEADERSHIP KICK OFF
Naudi kahel päeval motiveerivaid kõnesid, kuula värskeimaid NeoLife uudiseid
ning lõbutse koos teiste NeoLife liidritega. See on sinu võimalus saada tunnustust
oma saavutuste eest ning tähistada edu koos oma tiimiga. Kvalifitseeru kindlasti ka
soodustustele, et saada tagasi ürituse osalustasu.
Selle konverentsi eesmärk on laadida kõiki liidreid energia ja inspiratsiooniga,
millega saaksid oma tiime toetada!

Leadership Kick Off on loodud eksklusiivselt meie juhtidele ning kõik alates
Director’itest on oodatud osalema. Kui sa ei ole veel Director, siis on sul veel
võimalus kvalifitseeruda ning ühineda meiega sellel väga erilisel üritusel!

RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA,
TALLINN, EESTI

11.01.
13:00 – 18:00 World Team Workshop

20:00 – 24:00 NeoLife Let’s Rock Party
Riietus:
Rokistiilis omal valikul
13.01. 2. PÄEV
09:00 – 13:00 Konverents
13:00 – 14:00 Lõunasöök

LET’S ROCK PARTY!
Tähistame sinu edu ning põnevat
tulevikku õhtusöögi ning lõbusa
peoga Let’s Rock Party. Ole
avatud erinevate ajastute
rokistiilidele. Tee oma valik, pane
paika suhtumine ning rokime
üheskoos kogu öö!

Meie eesmärk on laadida kõiki liidreid energia, inspiratsiooni ning muidugi ka
informatsiooniga!

PA R T Y
Rohkem informatsiooni leiad www.neolifeevents.com või pöördu NeoLife kontori poole.

LEADERSHIP KICK OFF 2019

11.–13. JAANUAR RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA, TALLINN, EESTI

AMMUTA KÕNELEJATELT
INSPIRATSIOONI!
Meil suur au tervitada Leadership Kick Off’il
ka kahte erikülalist.

DR. DIANE
CLAYTON
Ph.D. biokeemik,
toitumisteadlane,
tervisespetsialist
SAB liige

Dr. Diane Clayton on hinnatud kõneleja,
kes teab kõike teadusest NeoLife
toodete taga. Ta jagab värskeid
teadusuudiseid ning räägib NeoLife
Teadusliku konsultatiivnõukogu tööst.
Sel korral on Dianel vägagi põnevaid
uudiseid varuks!

GEORGE
CASALE
Executive Vice
President of Sales,
NeoLife International

George on pühendanud suurema osa oma
elust NeoLife’le. Ta teab, mida on selles
äris edu saavutamiseks vaja. Ammuta
inspiratsiooni tema tohutustest kogemustest
ning õpi, kuidas laiendada oma äri!

CATHARINA
MARTIN
Vice President
Northern Europe

Konverentsi juhib Catharina Martin, Vice
President Northern Europe, kes teeb
ülevaate kõikidest uuendustest, jagab
põnevaid uudiseid ning inspiratsiooni.

TEE MÕNUS JALUTUSKÄIK
VÕI OSTLE POODIDES!
Tallinna vanalinn on üks paremini
säilinud keskaegseid vanalinnasid kogu
Euroopas ning ta on kantud ka UNESCO
maailmapärandi nimistusse. 13.-16.
sajandil arenes Tallinnast oluline Hansaliidu
keskus. Kitsad käänulised vanalinna
tänavad ning hästi säilinud hooned nagu
raekoda, apteek, kirikud ning käsitööliste ja
kaupmeeste majad muudavad jalutuskäigu
linnas tõeliselt põnevaks.
Nii Tallinna kaunis vanalinn kui ka moderne
Tallinn on justkui šoppajate paradiis.
Kaubanduskeskused ning väiksed armsad
butiigid ning brändipoed rahuldavad ka
kõige nõudlikuma šoppaja vajadused.
Kui aga käes on aeg einet võtta, siis leiad
linnast suure valiku uusi ja originaalseid
restorane.

LEADERSHIP KICK OFF 2019
11.-13. jaanuar 2019, Radisson Blu Hotel Olümpia, Tallinn, Eesti
Kvalifitseerumisperiood: september – november 2018
Uued Director’id september – november:
1.
Saavuta Director’i tiitel kvalifitseerumisperioodi jooksul
Soodustus 1
2.
Ole QD kvalifitseerumisperioodi kahel kuul
Soodustus 2
3.
Ole QD kvalifitseerumisperioodi kolmel kuul
Soodustus 3
4.
Ole QD kvalifitseerumisperioodi kolmel kuul
+ saavuta isiklikult vähemalt ühel kuul 3-30			VIP
Olemasolevad Director’id & Emerald Director’id:
1.
Ole Director või Emerald Director
Soodustus 1
2.
Ole QD kvalifitseerumisperioodi kahel kuul
Soodustus 2
3.
Ole QD kvalifitseerumisperioodi kolmel kuul
Soodustus 3
4.
Ole QD kvalifitseerumisperioodi kolmel kuul
+ saavuta isiklikult vähemalt ühel kuul 3-30
			VIP
World Team’i liikmed:
1.
Ole World Team’i liige
Soodustus 1
2.
Ole täielikult kvalifitseerunud oma tiitlile kvalifitseerumisperioodi ühel kuul
Soodustus 2*
3.
Ole täielikult kvalifitseerunud oma tiitlile kvalifitseerumisperioodi kahel kuul
Soodustus 3*
4.
Ole täielikult kvalifitseerunud oma tiitlile kvalifitseerumisperioodi kolmel kuul
+ saavuta isiklikult vähemalt ühel kuul 3-30			VIP
*Ülejäänud kvalifitseerumisperioodi kuudel pead olema vähemalt QD
Uued World Team’i liikmed või World Team step-up’id september – november 2018:
Pead täitma QD nõuded kõikidel ülejäänud kvalifitseerumisperioodi kuudel			VIP
President’s Team’i liikmed:
1.
Ole President’s Team’i liige
Soodustus 1
2.
Ole täielikult kvalifitseerunud oma tiitlile kvalifitseerumisperioodi ühel kuul
Soodustus 3**
3.
Ole täielikult kvalifitseerunud oma tiitlile kvalifitseerumisperioodi ühel kuul
+ saavuta isiklikult vähemalt ühel kuul 3-30			 VIP**
**Pead olema vähemalt SD ülejäänud kvalifitseerumisperioodi kuudel
Osalustasu:
Osalustasu 95€ (sisaldab käibemaksu) osaleja kohta tuleb tasuda registreerumisel. Osalustasu sisaldab konverentsi,
kohvipause, ühte lõunasööki ja õhtusöögiga pidu. Registreeruda on võimalik kuni 15. novembrini 2018!
Kiirusta, sest kohtade arv on piiratud!
Soodustus 1: Kutsutud osalema, broneerib ning tasub ise oma majutuse ja sõidu eest.
Soodustus 2: Kutsutud osalema, broneerib ja maksab ise oma majutuse ja sõidu eest. NeoLife maksab tagasi
50% osalustasust osaleja kohta. Raha tagastamine toimub peale üritusel osalemist.
Soodustus 3: Kutsutud osalema, broneerib ja maksab ise oma majutuse ja sõidu eest. NeoLife maksab tagasi
100% osalustasust osaleja kohta. Raha tagastamine toimub peale üritusel osalemist.
VIP: Kutsutud osalema, broneerib ja maksab ise oma majutuse ja sõidu eest. NeoLife maksab tagasi 100%
osalustasust osaleja kohta. Kutsutud VIP kohvipausile, VIP kokteilivastuvõtule ja saavad kingituse!
Raha tagastamine toimub peale üritusel osalemist.

EE 10.2018

