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

SAUSIO 11–12 D. 
„RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA“ 
TALINAS, ESTIJA

PROGRAMA:   
Sausio 11 d. – 1 diena   

13:00 – 17:00 val. Konferencija

20:00 – 24:00 val. „NeoLife“ laukinių 
vakarų vakarėlis  
Aprangos kodas: laukinių vakarų 
tematika          

Sausio 12 d. – 2 diena

09:30 – 13:00 val. Konferencija

13:00 – 14:00 val. Pietūs

Argi begali būti geresnis būdas pradėti naujuosius metus nei dalyvaujant 
įkvepiančiame „NeoLife Kick Off“? Praleiskite dvi dienas besiklausydami 
motyvuojančių pranešimų, išgirskite paskutines „NeoLife“ naujienas ir gerai 
praleiskite laiką kartu su kitais lyderiais.

ĮKVEPIANTIS LEADERSHIP KICK OFF 
Šios dvi dienos sustiprins jus kaip lyderius. Jūs gausite specialių žinių ir įkvėpimo, 
kad galėtumėte tapti puikiu, nepriklausomu lyderiu. Tai momentas, kai esate 
pripažįstami už pasiekimus ir galite atšvęsti sėkmę drauge su savo komanda. 
Kvalifikuokitės ir susigrąžinkite registracijos mokestį.  

KVIEČIAMI DALYVAUTI WORLD TEAM NARIAI IR DIRECTORIAI 
„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!

IŠSKIRTINIS RENGINYS…
PRISIJUNKITE!  

„NEOLIFE“ LAUKINIŲ VAKARŲ VAKARĖLIS!
Jūsų sėkmę ir visų mūsų laukiančią puikią ateitį švęsime energingojo  
„NeoLife“ laukinių vakarų vakarėlio metu, besimėgaudami vakariene ir 
pramogine programa.  Pasinerkite į laukinių vakarų pasaulį, pasipuošdami 
mėgiamu stiliumi ir spinduliuodami gera nuotaika. Galbūt išvysime jus 
sunkiai dirbančio kaubojaus vaidmenyje, o galbūt tapsite šerifu ar visų 
ieškomu nusikaltėliu, rodeo žvaigžde, salūno savininke, indėnu ar rūsčiu 
genties vadu.

„NeoLife“ šeimos nariai žino, kaip linksmintis! YIIHAAA! 
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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 bent QD

Nauji WT nariai arba tie, kurie paaukštins savo titulą (Step-Up) WT grupėje 2019 m. rugsėjo – lapkričio mėn.:
Turite visus likusius konkurso mėnesius būti bent 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 – 2019 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.

Kvalifikacijos laikotarpis: 2019 m. rugsėjis – lapkritis

2020 m. sausio 11–12 d.   
„Radisson Blu Hotel Olümpia“ Talinas, Estija 


