WORLD TEAM
CONFERENCE
10.–12. MAI 2019
Halkidiki | Thessaloniki | Kreeka
Meie World Team’i liikmed kohtuvad seekord
Thessalonikist lõunas asuval lummaval Kassandra
poolsaarel, mis on niinimetatud Poseidoni kolmhark,
Halkidiki esimesed kolm “sõrme”. Need kolm päeva
on täidetud koolituste, tunnustuse, emotsioonide,
päikese ja lõbustustega…

Saa märtsi 2019 lõpuks World Team’i
liikmeks ning tule koos meiega nautima
seda unistuste elu!

Programm
10. mai

11. mai
12. mai

14.00-18.30
20.00

WT Conference | 1. päev
Õhtusöök

09.30-13.30

WT Conference | 2. päev

13.30

Lõunasöök ja tegevused

20.00

Õhtusöök

09.00-11.00

WT Conference | 3. päev

Kv a l i f i t s e e r u m i s p e r i o o d : o k t o o b e r 2 0 1 8 – a p r i l l 2 0 1 9
4/7 kuud 50% osalustasust
5/7 kuud Kogu osalustasu

President’s
Team

kvalifitseerunud oma
tasemele

Olemasolevad

World Team’i
liikmed

kvalifitseerunud oma
tasemele

Step-up’id

6/7 kuud

7/7 kuud + 1 isiklikult sponsoreeritud Kogu osalustasu ja
uus Director majutus pluss 300€
4/7 kuud + 2 isiklikult sponsoreeritud
50% registration
Senior Manager’i
6/7 kuud + 4 isiklikus tiimis sponsoreeritud Kogu osalustasu ja
Senior Manager’i* 50% majutusest
7/7 kuud + 1 isiklikult sponsoreeritud uus Director

Kogu osalustasu ja
majutus

Kõik uued World Team’i liikmed või
300€
World Team step-up’id

Tasuta majutus on mõeldud 10. –11. mai ööbimisteks standard toas.
* Uued edasimüüjad sinu tiimis kuni järgmise Director’ini.

Hotel Theophano Imperial &
Hotel Athos Palace
Solinas | Kallithea

Kogu osalustasu ja
50% majutusest

Osalustasu on 145 eurot (lisandub km.) inimese kohta, mis
sisaldab 10. ja 11. mai õhtusööke ning kohvipause konverentsi
ajal. Lõunasöögid kuuluvad hotelli tasu sisse (tuleb eraldi
broneerida).
Konverentsile on võimalik registreeruda 11. märtsini 2019,
uued märtsikuu Sapphire Director’itele on registreerimine
avatud 10. aprillini.
Kasutame 2 hotelli:
Teophano Imperial Palace Hotel | 
Athos Palace Hotel | 
Konverents toimub hotellis Athos.
NeoLife külalistele on hotellides kokku lepitud erihind.
Toa hind öö kohta hotellis Athos Palace Hotel on 72 eurot

(sisaldab buffet hommikusööki ning buffet lõunasööki) ning toa
hind öö kohta hotellis Teophano Imperial Palace on 92 eurot
(sisaldab buffet hommikusööki ning buffet lõunasööki).
NeoLife külalised broneerivad oma toad ise veebilehel
www.ghotels.gr. Vali hotell ning kirjuta lahtrisse, kus
küsitakse broneerimiskoodi, “Neolife conference 2019”.
Need hinnad on saadaval 30. märtsini, pärast seda võivad
tingimused vastavalt saadavusele muutuda. Soovitame aga
alati enne broneerimist kontrollida, kas
on ehk veebis saadaval teisi, veelgi paremaid pakkumisi.
Registreeru üritusele veebipoes:
neolifeshop.com.

