LEADERSHIP
KICK OFF 2019

RYŠKUS! PUIKUS!
IŠSKIRTINIS RENGINYS… PRISIJUNKITE!

SAUSIO 11–13 D.

Argi gali būti geresnis būdas pradėti naujuosius metus nei dalyvaujant
įkvepiančiame dinamiškame „NeoLife Kick Off“? Šiais metais mes dėmesį
dar labiau sutelksime į vadovavimą ir pradėsime renginį nuo World Team
Workshop.

PROGRAMA:

„RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA“
TALINAS, ESTIJA

Sausio 11 d.
13:00 – 18:00 val. World Team Workshop
Sausio 12 d. 1 diena

DALYVAUKITE WORLD TEAM WORKSHOP u NEMOKAMAI!

14:00 – 17:00 val. Konferencija

Būtinai dalyvaukite sausio 11 d. World Team Workshop su George Casale ir
Catharina Martin. Mes sutelksime dėmesį į lyderystės priemones, kad pagilintume
jūsų įgūdžius komandos motyvavimo ir įkvėpimo srityse. Tai labai svarbūs
mokymai, todėl pasistenkite jų nepraleisti. Atkreipkite dėmesį, kad turite būti
World Team nariu. Kvietimas registruotis į renginį bus išsiųstas kiek vėliau.

20:00 – 24:00 val. „NeoLife“
„Let´s Rock“ vakarėlis
Apranga: jūsų mėgstamas „Rock“ stilius

ĮKVEPIANTIS LEADERSHIP KICK OFF
Praleiskite dvi dienas besiklausydami motyvuojančių pranešimų, išgirskite
paskutines „NeoLife“ naujienas ir gerai praleiskite laiką kartu su kitais lyderiais. Tai
momentas, kai esate pripažįstami už pasiekimus ir galite atšvęsti sėkmę drauge su
savo komanda. Kvalifikuokitės ir susigrąžinkite registracijos mokestį.
Šios dvi dienos sustiprins jus kaip lyderius. Jūs gausite specialių žinių ir įkvėpimo,
kad galėtumėte tapti puikiu, nepriklausomu lyderiu.

„Leadership Kick Off“ yra unikalus renginys, skirtas mūsų lyderiams bei visiems
Directoriams ir aukštesnio titulo konsultantams. Jei dar nesate Directorius –
dar turite galimybę įvykdyti kvalifikacijos sąlygas ir prisijungti prie mūsų.
Mūsų šios konferencijos tikslas – jog jūs, lyderiai, išvyktumėte pasikrovę energijos,
išgirdę reikalingą informaciją ir kupini įkvėpimo!

Sausio 13 d. 2 diena
09:00 – 13:00 val. Konferencija
13:00 – 14:00 val. Pietūs

„LET`S ROCK“ VAKARĖLIS!
Jūsų sėkmę ir visų mūsų
laukiančią puikią ateitį švęsime
energingojo „NeoLife“ „Let´s Rock“
vakarėlio metu besimėgaudami
vakariene ir pramogine programa.
Prisiminsime visų laikų geriausią
roko stiliaus muziką. Pasipuoškite
savo mėgstamiausiu roko stiliaus
kostiumu ir šokite visą naktį!

PA R T Y
Daugiau informacijos galite rasti www.neolifeevents.com arba susisiekite su „NeoLife“ biuro darbuotojais.

LEADERSHIP KICK OFF 2019

SAUSIO 11–13 D. „RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA“ TALINAS, ESTIJA

PASISEMKITE ĮKVĖPIMO
IŠ MŪSŲ PRANEŠĖJŲ
Džiaugiamės galėdami pristatyti jums du
renginio pranešėjus.

DR. DIANE
CLAYTON
Ph.D. Biochemikė,
maisto specialistė,
sveikatos specialistė
SAB narė

Dr. Diane Clayton yra labai laukiama
lektorė, kuri žino viską apie „NeoLife“
produktus pagrindžiantį mokslą.
Renginio metu ji pasidalins žiniomis iš
mokslo pasaulio ir SAB.
Šį kartą Diane jums turės tikrai
įspūdingų naujienų!

GEORGE
CASALE
Executive Vice
President of Sales,
NeoLife International

George'as didžiąją savo gyvenimo dalį
atidavė darbui „NeoLife“ kompanijoje.
Jis žino, kaip siekti sėkmės šiame
versle. Išgirskite jo įkvepiančią patirtį ir
sužinokite, kaip plėsti savo verslą!

CATHARINA
MARTIN
Vice President
Northern Europe

Renginio šeimininkė Catharina Martin,
Vice President Northern Europe, pasidalins
naujausiomis žiniomis ir patarimais apie
pardavimus.

PASIVAIKŠČIOKITE
AR APSILANKYKITE
PARDUOTUVĖSE!
Talino senamiestis yra vienas iš geriausiai
išlaikytų viduramžiškų miestų Europoje,
jis įtraukas į UNESCO pasaulio paveldo
sąrašą. XIII-XIV a. miestas buvo svarbus
Hanzos sąjungos centras. Siauros vingiuotos
senamiesčio gatvelės ir puikiai išsaugoti
pastatai – miesto siena, rotušė, vaistinė,
bažnyčios ir pirklių bei meistrų gildijų cechai –
puoš jūsų kelią lėto pasivaikščiojimo metu.
Tiek nuostabaus grožio senamiestis, tiek
šiuolaikinė Talino dalis yra tikras rojus
parduotuvių mėgėjams. Prekybos centrų ir
juose esančių butikų bei firminių parduotuvių
įvairovė patenkins kiekvieno poreikius. Atėjus
pietų ar vakarienės metui, galite rinktis iš
gausybės naujų ir originalių restoranų.

LEADERSHIP KICK OFF 2019
2019 m. sausio 11-13 d. „Radisson Blu Hotel Olümpia“ Talinas, Estija
Kvalifikacijos laikotarpis: 2018 m. rugsėjis – lapkritis
Nauji Directoriai rugsėjį – lapkritį :
1.
Per kvalifikacijos laikotarpį tapkite nauju DIRECTORIUMI
1 privalumas
2.
Būkite QD 2 kvalifikacijos laikotarpio mėnesius
2 privalumas
3.
Būkite QD 3 kvalifikacijos laikotarpio mėnesius
3 privalumas
4.
Būkite QD 3 kvalifikacijos laikotarpio mėnesius ir asmeniškai
įvykdykite 3-30 reikalavimus (mažiausiai 1 mėnesį)			VIP
Esantys Directoriai ir Emerald Directoriai:
1.
Esate Director ar Emerald Director
1 privalumas
2.
Būkite QD 2 kvalifikacijos laikotarpio mėnesius
2 privalumas
3.
Būkite QD 3 kvalifikacijos laikotarpio mėnesius
3 privalumas
4.
Būkite QD 3 kvalifikacijos laikotarpio mėnesius ir asmeniškai
įvykdykite 3-30 reikalavimus (mažiausiai 1 mėnesį)
			VIP

World Team nariai:
1.
Esate World Team narys
1 privalumas
2.
Per kvalifikacijos laikotarpį 1 mėnesį visiškai įvykdykite savo titulo kvalifikaciją
2 privalumas*
3.
Per kvalifikacijos laikotarpį 2 mėnesius visiškai įvykdykite savo titulo kvalifikaciją
3 privalumas*
4.
Per kvalifikacijos laikotarpį 3 mėnesius visiškai įvykdykite savo titulo kvalifikaciją
ir asmeniškai įvykdykite 3-30 reikalavimus (mažiausiai 1 mėnesį)			VIP
*Turite visus likusius kvalifikacijos laikotarpio mėnesius būti QD
Nauji WT nariai arba tie, kurie paaukštins savo titulą (Step-Up) WT grupėje 2018 m. rugsėjo – lapkričio mėn.:
Turite visus likusius konkurso mėnesius būti QD			VIP
		
President’s Team nariai:
1.
Esate President’s Team narys
1 privalumas
2.
Per kvalifikacijos laikotarpį 1 mėnesį visiškai įvykdykite savo titulo kvalifikaciją
3 privalumas**
3.
Per kvalifikacijos laikotarpį 1 mėnesį visiškai įvykdykite savo titulo kvalifikaciją
ir asmeniškai įvykdykite 3-30 reikalavimus (mažiausiai 1 mėnesį)			VIP**
**Turite visus likusius kvalifikacijos mėnesius būti bent SD
Registracijos mokestis:
Registracijos mokestis vienam dalyviui yra 95€ (su PVM). Mokestis apima susitikimo, kavos pertraukėlių ir vakarėlio išlaidas.
Paskutinė registracijos diena – 2018 m. lapkričio 15 d.! Kick off konferencijos dalyvių skaičius yra ribotas,
todėl pasirūpinkite, kad suspėtumėte užsiregistruoti ir galėtumėte dalyvauti!
Privalumas 1: kvietimas dalyvauti. Kambario viešbutyje užsakymu, apmokėjimu bei kelionės išlaidų apmokėjimu
pasirūpina pats konsultantas.
Privalumas 2: kvietimas dalyvauti. Vietą viešbutyje rezervuoja ir kelione pasirūpina pats konsultantas.
„NeoLife“ grąžins 50% registracijos mokesčio už kiekvieną dalyvį. Pinigai bus išmokėti po renginio.
Privalumas 3: kvietimas dalyvauti. Vietą viešbutyje rezervuoja ir kelione pasirūpina pats konsultantas.
„NeoLife“ grąžins 100% registracijos mokesčio už kiekvieną dalyvį. Pinigai bus išmokėti po renginio.
VIP: kvietimas dalyvauti. Vietą viešbutyje rezervuoja ir kelione pasirūpina pats konsultantas. „NeoLife“ grąžins
100% registracijos mokesčio už kiekvieną dalyvį. Gausite pakvietimus į VIP kavos pertraukėlę ir VIP kokteilių
vakarėlį, taip pat įteiksime dovaną! Pinigai bus išmokėti po renginio.
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