YAGER SUMMER GROWTH CONFERENCE 2022
LEADERSHIP MEETING pro 12% a vyšší VPA (nebo 9% VPA se třemi větvemi na semináři)
Datum: sobota 11.6.2022 ⚫Čas: 10:00 - 12:00
Místo: Kongresové centrum ALDIS, velký sál, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, Česká republika, www.aldis.cz
Forma semináře: hybridní = živý seminář se současným on line přenosem. Vstupenky jsou pro obě verze
samostatné a pouze elektronické. Platební metody: PayPal nebo bankovní tlačítka.

Cena vstupenek: 200 Kč / 8,30 Euro (včetně 21 % DPH)
LINKY pro zakoupení vstupenek na živý Leadership Meeting:
• Pro Českou republiku v Kč: https://form.simpleshop.cz/z3wE/
• Pro Slovensko v Eurech: https://form.simpleshop.cz/K9PP/

LINKY pro zakoupení vstupenek na on line přenos Leadership Meetingu:
• Pro Českou republiku v Kč: https://form.simpleshop.cz/EXb8/
• Pro Slovensko v Eurech: https://form.simpleshop.cz/y3wb/

SEMINÁŘ
Datum: sobota 11.6.2022 ⚫Časy: 13:00 - 16:00 … přestávka … 18:00 - 22:00
Místo: Kongresové centrum ALDIS, velký sál, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, Česká republika, www.aldis.cz
Forma semináře: hybridní = živý seminář se současným on line přenosem. Vstupenky jsou pro obě verze
samostatné a pouze elektronické. Platební metody: PayPal nebo bankovní tlačítka.

Cena vstupenek: do 16.5.2022 …..……………………. 1.200 Kč / 50 Euro
(vše včetně 21 % DPH)
od 17.5.2022 do 1.6.2022 …….. 1.400 Kč / 58 Euro
od 2.6.2022 …………………………… 1.700 Kč / 70 Euro
Smart Start cena: 850 Kč / 35 Euro (platná po celou dobu prodeje vstupenek)
LINKY pro zakoupení vstupenek na živý seminář:
• Pro Českou republiku v Kč: https://form.simpleshop.cz/O23Y
• Pro Slovensko v Eurech: https://form.simpleshop.cz/a83p

LINKY pro zakoupení vstupenek na on line přenos semináře:
• Pro Českou republiku v Kč: https://form.simpleshop.cz/wmYG/
• Pro Slovensko v Eurech: https://form.simpleshop.cz/9Mk3/
ŽIVÝ SEMINÁŘ:
• Na vchodu je třeba se prokázat QR kódem, který je součástí elektronické vstupenky, kterou dostane každý
automaticky na zvolený gmail, ve formátu PDF. Vstupenku s QR kódem je třeba mít v nějakém mobilním
zařízení nebo vytištěnou. Můžete být požádáni o sdělení Amway licenčního čísla uvedeného při registraci.
• V případě vyprodání kapacity sálu bude dále pokračovat prodej vstupenek pouze pro on line přenos.
ON LINE PŘENOS:
• Podmínkou pro úspěšné doručení a spuštění linku je nezbytné uvedení emailu s doménou @gmail.com. Po
ukončení on line přenosu bude záznam ze semináře k dispozici dále do neděle 19.6.2022 do 24:00
• K technickým podmínkám vysílání (platforma, zasílání emailů s linkem, …) bude všem účastníkům on line
přenosu zaslán hromadný email z aplikace pro prodej vstupenek.

LINK pro stažení Smart Start formuláře: https://bit.ly/37QsXvr
LINK pro vyplnění on line Eagle Verifikačního formuláře: https://bit.ly/3s01fmz
(pro doložení Eagle kvalifikace na semináři)

Všechny LINKY lze spustit přímo z tohoto PDF dokumentu.
Pro jakékoli další informace se obraťte na vaši vzestupnou sponzorskou linii nebo pošlete email na iscczech@volny.cz.
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