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  Iki  susitikimo 

Kelionės tikslas yra vienas linksmiausių ir dinamiškiausių Ispanijos 
miestų – VALENSIJA! 
Įsikūrusi prie Viduržemio jūros, ji turi ką pasiūlyti įvairaus amžiaus 

bei pomėgių žmonėms. Nesvarbu, ar esate meno, istorijos, muzikos, 
mokslo, naktinio gyvenimo, paplūdimio ar gastronomijos gerbėjas, ten 
tikrai rasite lankytinų vietų. Valensija taip pat garsėja Valensijos paelija ir 
pastaruoju metu ten vykstančiais tarptautiniais sporto renginiais, tokiais 
kaip „America’s Cup“ ar „Formula 1 Grand Prix“ gatvės trasa miesto uoste.
Viena svarbiausių šiuolaikinių turistinių vietų yra Menų ir mokslų miestas 
(isp. Ciudad de las Artes y las Ciencias) – kultūrinis kompleksas su 
nuostabia architektūra. Čia, 2 skirtingose vietose, „NeoLife“ surengs World 
Team ir Emerald Director Consistency vakarienę ir konferencijos vakarienę. 
Tomis dienomis šios vietos bus skirtos vien „NeoLife“ konsultantams! Jau 
vien tai yra gera priežastis nedelsiant užsiregistruoti į šį išskirtinį renginį. 
Kaip galėsite matyti registracijos formoje, sumokėję nedidelį užstatą, 
turite galimybę užsisakyti sau vietą, vėliau 
sumokėdami likutį. Vietų yra daug, tačiau 
vis dėlto jos ribotos, todėl paskubėkite!  
Abu renginiai, World Team konferencija ir  
Europos konferencija, vyks Kongresų 
rūmuose „Palacio de Congresos“ (adresu: 
Avinguda de les Corts Valencianes, 60, 46015 
València), moderniame konferencijų centre, 
kuris  2018 m. buvo pripažintas geriausiu 
pasaulio konferencijų centru.
Netrukus pasirodys atskira registracijos forma 
į World Team konferenciją (rugsėjo 1–3 d.).

PROGRAMA

Rugsėjo 4 d.
 14.00-19.00 I-oji konferencijos diena

Rugsėjo 5 d.
 09.30-14.00  II-oji konferencijos diena

 20.00  Konferencijos vakarienė



 
 

PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA, AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES, 60 – VALENCIA – SPAIN 
 

I would like to book the participation at the European Convention 2020 for: 
 

 
 ___________________________________ ______________________________________ 

NAME & SURNAME     PARTNER’S NAME & SURNAME 
 
 ___________________________________ ______________________________________ 

WORLD TEAM      ID.N 
 

 

BOOK IN ADVANCE TO SECURE YOUR SEAT! 
 

Get ahead of it! The Congress Center and the exclusive venue for the dinner have many but still limited seats; it means that we will 
give the priority to those booking early, so make sure to reserve your place well ahead. Until the 31st of December you can secure 
your participation with a little deposit (40,00 € + VAT) that will be discounted at the moment of the balance payment. Of course, 
you can still decide to pay the full amount at once (160,00 € +VAT for the early bird) without dividing it into deposit and balance. 
Please note that the deposit won’t be refunded for cancellation after the 31st of March. 

 

ADVANCE BOOKING     1 Pax (40,00 € + VAT)     2 Pax (80,00 € + VAT) 
 

 

PAY FIRST PAY LESS! 
For bookings received by 31st of March 2020 and for new Distributors 

 

EARLY BIRD PRICE     1 Pax (160,00 € + VAT)      2 Pax (320,00 € + VAT) 
 

PLUS: THOSE BOOKED BY 31st OF MARCH TAKE PART TO THE EARLY BIRD CASH DRAW! 
 

 

REGULAR PRICE 
For bookings received between 1st of April and 15th of July 2020 

 

REGULAR PRICE    1 Pax (195,00 € + VAT)     2 Pax (390,00 € + VAT) 
 

 
The fee includes the participation at the European Convention on 4th and 5th of September (including two coffee breaks), 

the Dinner and Party on the 5th of September and the 
 

S P E C I A L  G I F T !  
Each attendee will receive a generous Product Gift of a high retail value! 

 

 
Please indicate if you have any of the special food request below: we will try our best to satisfy it. 

 

 Pax 1   Vegetarian   Lactose free   Gluten free 

 Partner   Vegetarian   Lactose free   Gluten free 
 
 

PAYMENT METHOD:     Bank Payment    Credit Card 
 
_______________________  _______________________  _______________________ 
Total     Date     Signature 
 

Credit Card (place a cross on the selected box)       
 
 

_________________________________________ _________________________________________ 
Last name and First name of Card holder   Date of birth 
 

_________   _________   _________   _________ ___________________      ___________________ 
To be charged on Credit Card No.    CVC (Card Verification Code)        Card Expiry date 

 
NOTE: Bookings cancelled after the 15th of July won’t be refunded. 

EUROPEAN CONVENTION 2020 VALENCIA REGISTRATION FORM    

LT
 2

02
0

Iš viso už dalyvavimą: .................................................       Pridedu mokėjimą patvirtinantį kvitą. 

  EUROPEAN CONVENTION 2020 VALENCIA REGISTRACIJOS FORMA 

Palacio de congresos de Valencia, aVinguda de les corts Valencianes, 60 – Valensija – isPanija

BŪKITE PIRMIEJI IR MOKĖKITE MAŽIAU!

UŽSIREGISTRAVUSIEJI IKI KOVO 31 D. DALYVAUS ANKSTYVOSIOS REGISTRACIJOS LOTERIJOJE!

Prašome užpildyti žemiau esančią formą ir atsiųsti ją į „NeoLife“ biurą. Dėmesio: pats patogiausias registracijos būdas – 
internetinė parduotuvė www.neolifeshop.com. Paskutinė registracijos diena – 2020 m. liepos 15 d. DĖMESIO: jei registraciją 
atšauksite po 2020 m. liepos 15 d., sumokėtas registracijos mokestis nebus grąžinamas. Dalyvių vardai sąraše negali būti 
keičiami. Maloniai primename, kad Europos konferencija skirta tik suaugusiesiems. 

Tiems, kurie registruosis iki 2020 m. kovo 31 d. bei naujiems konsultantams

ĮPRASTINĖ KAINA
Tiems, kurie registruosis nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki liepos 15 d. 

Į registracijos mokestį įeina dalyvavimas konferencijoje rugsėjo 4–5 d. (su dviejomis kavos pertraukėlėmis),  
vakarienėje ir vakarėlyje rugsėjo 5 d. bei 

Y P A T I N G A  D O V A N A !
Kiekvienas dalyvis gaus dovanų puikių vertingų produktų!   

Norėčiau dalyvauti 2020 m. Europos konferencijoje:

GARANTUOKITE SAU VIETĄ, UŽSISAKYDAMI JĄ IŠ ANKSTO!
Vietose, kur vyks konferencija bei vakarienė, dalyviams skirtų vietų skaičius ribotas. Registruokitės iš anksto, kad galėtume  
rezervuoti jums vietą. Iki gruodžio 31 d. turite galimybę sumokėti nedidelį užstatą (40,00 € + PVM), o vėliau sumokėsite 
likutį. Žinoma, galite iš karto sumokėti ir visą sumą (ankstyvosios registracijos kaina: 160 € + PVM). Prašome atkreipti dėmesį, jog 
atšaukus registraciją po kovo 31 d. užstatas nebus grąžinamas.  

IšAnKSTInIO REzERVAVImO UŽSTATAS     1 asmuo (40,00 € + PVM)  2 asmenys (80,00 € + PVM)

AnKSTYVOSIOS REGISTRAcIJOS KAInA    1 asmuo 193,60 € (160 € + PVM)  2 asmenys 387,20 € (320 € + PVM)

ĮpRASTInė KAInA   1 asmuo 235,95 € (195 € + PVM)  2 asmenys 471,90 € (390 € + PVM)

Vardas, paVardė:  ...........................................................................................................................  ID:  ......................................................................

  dalyVausiu su partneriu: .......................................................................................................................................................................................
    (turi būti registruotas jūsų konsultanto veikloje)

  naujas konsultantas nuo (data): ...........................................................

Prašome pažymėti, jei turite pageidavimų dėl specialaus maisto. Pasistengsime išpildyti jūsų prašymą.

  Pagrindinis konsultantas    Vegetariškas maistas  Be laktozės    Be glitimo 
  Partneris    Vegetariškas maistas   Be laktozės    Be glitimo

SUMOKĖKITE LIKUTĮ
Vėliausiai iki kovo 31 d. (tiems, kurie buvo sumokėję užstatą)

LIKUTIS                                     1 asmuo 145,20 € (120,00 €+ PVM)  2 asmenys 290,40 € (240,00 € + PVM)
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