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

EN ENFARENHET UTÖVER DET VANLIGA… 
HÄNG MED OSS!   

11–12 JANUARI  
RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA, 
TALLINN, ESTLAND

PROGRAM:           
11.01. Dag 1                                            

14.00 – 17.00 Konferens

20.00 – 24.00 NeoLife Wild West Party 
Klädkod: Allt som förknippas med vilda 
västern        

12.01. Dag 2

09.30 – 13.00 Konferens

13.00 – 14.00 Lunch

Finns det ett bättre sätt att starta det nya året, än med en inspirerande, 
dynamisk NeoLife Kick Off? Upplev två dagar med motiverande möten, få de 
allra senaste NeoLife-nyheterna och ha kul tillsammans med de andra ledarna.

INSPIRERANDE LEADERSHIP KICK OFF 
Dessa två dagar kommer stärka er som ledare. Du får specialkunskap och 
inspiration för att stötta dig i din roll som självständig ledare. Detta är också 
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.

WORLD TEAM OCH DIRECTORS ÄR VÄLKOMNA 
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!

NEOLIFE WILD WEST PARTY
Låt oss fira din framgång och vår spännande framtid med ett ultimat 
NeoLife Wild West Party med middag och underhållning. Öppna ditt sinne 
och fantasi mot Vilda Västerns värld. Kom klädd som din favoritkaraktär 
med härlig attityd. Du kanske är en hårt arbetande cowboy eller cowgirl, 
sheriffen eller en efterlyst bandit, rodeostjärna, saloon-flicka, en indian eller 
en stolt hövding.

NeoLife-familjen vet verkligen hur man har kul tillsammans… låt oss göra 
det igen! YIIHAAA! 
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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 1 månad  VIP
*Du behöver vara minst QD under de återstående månaderna av kvalifikationsperioden

Steg till eller uppgradering inom World Team under September– November 2019:
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 990SEK/700DKK (inkl. moms) och 745NOK (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 2019! 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. NeoLife 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. NeoLife 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 2019

11–12 januari, 2020  
Radisson Blu Hotel Olümpia, Tallinn, Estland


