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Пътят напред

Антъни
Робинс
На живо в Познан, Полша
20-22 Март 2015 г.

200000
000000$
Печалби,
генерирани
благодарение на
неговите лични и
бизнес стратегии.

10 000
ДУШИ
В Познан,
Полша

3
3 НИВА
на пълна
трансформация

1
1
SOURCE
ИЗТОЧНИК
на безкраен
ентусиазъм и енергия за действие!

Резервирайте места на: http://www.master-academy.org/tony-robbins.html

Организирано от:

С повече от 8 години опит в
обученията и организирането на
инициативи.
През 2013 г. организирахме 3
конгреса, всеки с повече от 2000
участника (най-големият с
повече от 4000 души). Само през
2013 г. повече от 12 000 човека
взеха участие в събития,
организирани от Milewski
& Partners.
Вдъхновението е най-високата
ценност, на която държим.
Каним единствено найизявените говорители, бизнес
практици и хора, ангажирани с
личностното развитие –
абсолютно най-добрите в света!
До сега сме се радвали да
домакинстваме на Т. Харв Екър,
Маркус Де Мария, Робърт
Кийосаки, Лес Браун, Блеър
Сингър, Анди Харингтън, Ким
Кийосаки и много други.

От 2012 г. започнахме да
работим като партньор за
Централна и Източна Европа на
Success Resources,
компания с централни офиси
в Сингапур, Австралия и
Обединеното Кралство.

Представено от:

От 1992 г. тази компания подкрепя
хора, начинания и организации за
развиване на образованието по целия
свят и е докоснала живота на стотици
хиляди хора от повече от 35 страни.
Годишно тя организира повече от
100
семинара
на
всички
континенти. Говорителите, които са
подкрепяли Success Resources, са
най-големите авторитети в сферата
на бизнеса и личностното развитие,
като Доналд Тръмп, сър Ричард
Брансън, Антъни Робинс, Робърт
Кийосаки, Ник Вуйчич, Лес Браун,
Т. Харв Екър и много много други.
Официален партньор за България:

Основана през 2011 г. в България.
Основната дейност на фирмата са
обучения и организиране на
събития за личностно развитие. С
редица международни и български
лектори, сред които Греъм Смит,
собственик на New Learning
Paradigm
Сингапур
и
световноизвестният писател Енрике
Марискал, и др. Събитията,
организирани от нас до края на
2014 г. са посетени от общо над
3 500 човека.
Нашето състезание за оратори,
презентатори
и
разказвачи
„Майстор на думите” се провежда
от 2012 г. и в него са представени
над 40 презентации на различни
теми от майстори на словото, като
много от тях са достъпни във
видеосекцията на нашия сайт.
Горди сме, че правим достъпен в
България за първи път стратег от
такава световна величина като
Антъни Робинс и вярваме, че това
ще спомогне изключително за
бизнес
развитието
и
предприемаческата среда в нашата
държава.

Антъни
Робинс
!

На живо в Полша

Най-голямото бизнес
събитие на десетилетието

Човекът, който ще ви даде
„животински” ентусиазъм и
енергия, за да направите
промяната в себе си!
Антъни Робинс е познат като „лидерът, който обучава лидерите”
– работил е с такива известни личности като Нелсън Мандела,
Михаил Горбачов, Маргарет Тачър, Принцеса Даяна. Бил е
съветник на две кралски семейства и трима америкнски
президенти.
Ревностните му почитатели варират от Изпълнителни директори на най-големите компании
от световния списък Fortune 500, през известни актьори и спортисти до най-важните трудолюбиви хора от целия свят – от Шанхай, през Лондон, до Сидни. Над 3 000 000 души
са взели участие в семинарите на живо на Робинс.

Това е първият и вероятно единственият път, когато той ще се появи в
Полша!

Пътят Напред е чудесен метод за разблокиране и
освобождаване на силите, които имаме вътре в себе си.
Благодарение на тях ще успеете да преодолеете всяко
едно ограничение и ще създадете живота и бизнеса,
който желаете и заслужавате!

А н т ъ н и Р о б и н с

Присъединете се към нас и вземете участие в събитието:
http://www.master-academy.org/tony-robbins.html
Също изпратете и най-добрите си служители да видят Антъни Робинс!

“Невероятното разбиране
наТони на света, хората и
човешката природа го прави
върховният лайв коуч. Той
знае какво е необходимо, за
да направи хората да
изпъкнат... и да побеждават!”

“Треньорските умения на Тони
Робинс направиха забележима
промяна в живота ми – и на корта,
и извън него. С помощта на Тони
зададох нови стандарти за себе си
и пренесох както тениса, така и
живота си на изцяло ново ниво!”

* * * * *

* * * * *

Андре
Агаси
8- Кратен носител
на Големия шлем и
шамион по тенис

Серена Уилямс
7 - Кратна носителка на Големия шлем и
златен олимпийски медалист

“Преди да срещна Робинс бях изгубен и много
несигурен в бизнеса си. Съветите му ми дадоха
структура и план за действие, които ми отвориха
очите за новите възможности.”
* * * * *
Матю Янушек
Партньор в Escape Fitness Equipment,
LTD

Пълна
трансформация с
Антъни Робинс:

ПЪРВО НИВО:
Лична
трансформация

Научете тайната на върховото
представяне и най-добрата ефективност,
които Антъни Робинс е използвал в
работата си с най-добрите спортисти. Той
прилага същите методи, когато работи с
лидери от областта на бизнеса и шоу
индустрията.
>> Преодолейте това, което ви
ограничава в живота и не ви
позволява да достигнете апогея на
успеха
>> Създайте си радост, страст и успех,
които заслужавате от цялото си
сърце
>> Предприемете 5 стъпки, които ще
ви помогнат да изградите
автоматизираните навици,
типични за много успешните
хора.

“Той има невероятен дар.
Дарбата да вдъхновява за действие.”
* * * * *
Би л Клин тън
Бивш президент на САЩ

“Без Тони и неговите съвети
Salesforce.com (най-иновативната
компания в света според “Форбс”)
нямаше да съществува днес. ”

“Човекът, които е
вдъхновил милиони да
променят живота си! Той
изважда най-доброто от
всеки от нас.”

* * * * *

* * * * *
Л а р и К и н г
Водещ на предаване
по CNN

Марк Бениов
Изп. Директор на Salesforce.com

ТРЕТО
НИВО:
Пробив в
бизнеса

ВТОРО НИВО:
Упражняване
на влияние

Открийте системата за комуникация и
убеждение, която ще повиши
продажбите ви и ще ви помогне да
водите екипа си или цялата компания.
Точно същият метод ще ви помогне
лесно да мотивирате, повлиявате и
вдъхновявате другите... както в бизнеса,
така и в личния живот.
>> Научете как да повлиявате на
емоционалното ниво – вашето и това
на хората, с които си имате работа.
>> Докоснете на много дълбоко ниво хората, с
които комуникирате на ежедневна
база.

Научете 7 степенния план за развитие на
всеки бизнес, който ще ви помогне да
израснете с от 30 до 120% в следващите 12
месеца! Робинс го е разработил, базирайки
се на 35 годишния си опит като консултант,
както и собственик, заместник председател и
президент на надзорния съвет на компании
от сектори на медицината, образованието и
медиите.
>>

Възползвайте се от 7-те ключови сили,
които
движат
ВСЕКИ
бизнес,
благодарение на които компанията
ви бързо ще се извиси

>>

Запознайте се с маркетинг и
продажбените стратегии, които
гарантират върхови резултати във
всякаква икономика.

Едно 3-дневно приключение, което ще
преобрази живота и бизнеса ви напълно
Време е да изхвърлим остарелите формати на обучения, лекции и конференции!
Събитието с Антъни Робинс е уникално ПРЕЖИВЯВАНЕ за цял живот. То е не само енергия и
мотивация от нечуван мащаб. То също не е само детайлен план за действие. То е перманентна
промяна за цял живот, което гарантира получаването на революционни резултати – непостижими
по какъвто и да било друг начин!

2 дни на пълна трансформация с Антъни Робинс:
ПЪРВО НИВО:
Лична
трансформация
ВТОРО НИВО:
Упражняване
на влияние
ТРЕТО НИВО:
Пробив в
бизнеса

}

Всяко ниво от трансформацията се
случва съгласно 3 основни принципа:
>> Изчистване на ума – Освобождаване от
ограниченията, които подсъзнателно
налагаме на себе си
>> Правилна промяна – Насаждане на нови
вярвания, които гарантират успех
>> Стабилизиране – Затвърждаване на
ефектите и вграждане на детайлен план
за действие.

Aантъни Робинс е известен с умението си да обработва сложна информация и да я комбинира в един
последователен, възпроизводим и повтаряем процес – всичко, което вие трябва да направите е да го
приложите след това в бизнеса си!

В добавка: 1 ден вдъхновение с говорители от целия свят!
Категории за билетите (крайни цени)
ВКЛЮЧВА

ЗОНА
СРЕБРО

ЗОНА
ЗЛАТО

ЗОНА
ВИП

ЗОНА
диамант

2 дни настаняване в хотел Шератон по време на семинара

ДА

Изключителна „диамантена” зона специално за вас

ДА

Среща на живо с Антъни Робинс

ДА

Книга „Събуди великана в себе си” (англ.) с автограф

ВАЖНО: Заплащането на билетите се извършва по
наша банкова сметка в щатски долари (USD). В брой
приемаме разплащания в български лева по фиксинга
на БНБ за деня на извършване на операцията.
Фискални документи се издават в български лева по
фиксинг за деня на извършване на плащането.
Благодарим за разбирането. Повече информация:
http://master-academy.org/tony-robbins.html

Локация на места:

ДА

Лична снимка с Антъни Робинс (опция)

ДА

СЦЕНА

Свободен достъп до wi-fi (заключена връзка)

ДА

ДИАМАНТ

Превод на Български всичките 3 дни на семинара

135 лв. 135 лв.

Места в предната част на залата
Места пред зона „сребро”

ДА

ДА

ДА

ДА

ЗЛАТО

ДА

Участие в 3-дневния семинар

ДА

ДА

ДА

ДА

Обучителни материали

ДА

ДА

ДА

ДА

1 235 $.

ПО
ЗАПИТВАНЕ

Такса за присъствие:

ВИП

500 $

795 $

СРЕБРО

Допълнителна информация:
 Специални корпоративни отстъпки за компании, изпращащи
своите най-добри служители (над 30 бр.) - по запитване
 Партньорска програма (афилиейт) за блогове, медии, лидери
на мнение и МЛМ компании, които желят да помогнат с
популяризиране на информацията за това уникално събитие
(„Бизнес събитието на десетилетието”)
 За ваше удобство и за да спестите време, сме осигурили
пакет „нощувки и транспорт”, включващ тризвезден хотел,
закуски и трансфери между залата и хотела (опция), както
и превод за трите дни на семинара”Пътят напред” (опция).
Повече информация на: http://www.master-academy.org/tonyrobbins.html
 Допълнителна информация на
телефон 0878/161150 или на мейл
info@master-academy.org
 На сайта на събитието има
допълнителна информация,
безплатни материали и видео
послание лично от Тони:
http://www.master-academy.org/tonyrobbins.html

