T. Harv Eker Signature Program

Millionaire Mind Intensive
Izvaja T. Harv Ekerjev vodilni trener – Mac Attram

PODATKI O DOGODKU

PRIZORIŠČE

Gospodarsko Razstavišče Ljubljana,
Dunajska cesta 18, Ljubljana, Slovenia
www.gr-sejem.si

DATUM IN ČAS
DOGODKA

Petek
Sobota
Nedelja

27. Oktober 2017
28. Oktober 2017
29. Oktober 2017

09:00 – 22:00pm
09:00 – 22:00pm
08:00 – 20:00pm

Vsi naši trenerji so popolnoma predani in vsak trenutek stremijo k temu, da
trening izvedejo po najvišjih standardih. Zavzemajo se, da resinčno zajamejo
celotni program, zato lahko pride do morebitnih sprememb urnika in
nepredvidenih podaljškov.

REGISTRACIJA

Petek

27. Oktober 2017

07:45 – 08:45am

Vsak udeleženec se mora registrirati. Program se prične v petek točno ob 9. uri.
Zaradi popularnosti programa pričakujemo polno zasedenost. Poskrbite, da
pridete zgodaj na registracijo in zasedete dober sedež. Zamudniki bodo imeli
možnost vstopa šele ob prvem odmoru.

KATEGORIJE
KART

VIP kategorija
1. VIP vstopnica
2. Zbirka "Skrivnosti Psihologije Bogastva" (8-CD in 2-DVD)
3. Millionaire Mind Intensive obsežni delovni zvezek
4. MMI “Tote Bag”
STANDARD kategorija
1. Standardna vstopnica
2. Millionaire Mind Intensive osnovni delovni zvezek

PRISTOJBINA

Vstop v dvorano je mogoč le z vstopnico. E-vstopnica je bila poslana na vaš email
ob nakupu. Na dan registracije morate s seboj imeti natisnjeno verzijo vstopnice.
Ob uspešni registraciji vam bomo izdali zapestnico, katero boste nosili skozi vse 3
dni. Zapestnica je vodoodporna ter zelo trpežna in le ta vam bo omogočila nemoten
vstop v dvorano.

ZAPESTNICA

Zamenjava za uničeno zapestnico vas bo stala 50€.

ORGANIZACIJA
SEDIŠČ

Kategorija vstopnice bo določala mesto sedišča torej VIP ali STANDARD temu
primerno bo izdana vrsta zapestnice iz katere bo jasno razvidno v katero območje
spadate. VIP sedišča so prioritetna sedišča in so locirana tik pod odrom. Medtem,
ko standardna sedišča so bolj oddaljena sedišča in se nahajo za VIP območjem.

MILLIONAIRE MIND
PRIPRAVA NA
SEMINAR

Prilagamo vam tudi program za MMI pripravo na dogodek, ki je sestavljena iz
dveh korakov skozi katere se boste spoznali z načinom kako iztržiti 110% iz
Millionaire Mind Intensive programa.
Zagotovite si uspeh, tako da vstopite v Millionaire Mind miselno
naravnanost kar takoj sedaj!
http://millionairemindexperience.com/pretraining/

OBVEZNI
PRIPOMOČKI

OBVEZNO:
▪ 100€ bankovec (2x 50€ ali 5x 20€ bankovec) – za igro o denarju
▪ Pisala in dodatna beležka
▪ Prigrizke za med obroki. Imeli bomo dva daljša odmora za kosilo in
večerjo.
▪ Prosimo prinesite si s seboj pijačo v plastenkah, kajti organizatorji ne
dovoljijo v dvorano vnašati kozarcev brez pokrova.

PRIPOROČENA

Oblečite se poslovno a udobno. Priporočamo večplastna oblačila, kajti delavnica je
polna aktivnih vaj. Tako, da vam ne bo v enem trenutku vroče v drugem pa hladno.

OBLAČILA
SNEMANJE IN
FOTOGRAFIRANJE
PREHRAMBENI
OBROKI

NASTANITEV

Fotografiranje ali snemanje je strogo prepovedano.

Vsak dan je predviden 60 minutni odmor za kosilo in večerjo. Z restavracijami v okolici
Gospodarskega razstavišča se dogovarjamo za posebne ugodnosti za vaše obroke.
Ker je predavatelj zaprisežen k najvišjemu standardu izvedbe programa se zna
zgoditi, da odmori ne bodo točno ob določenem času. Priporočamo vam, da s seboj
prinesete majhne prigrizke za med obroki.
V primeru, da potrebujete nastanitev vam priporočamo hotele v neposredni bližini:
Grand hotel Union - 4* (10 min walk from the venue)
Best Western Premier Hotel Slon – 4* (10 min walk from the venue)
Austria Trend Hotel Ljubljana – 4* (5 min by car/taxi)
Raddison Blue Plaza Hotel – 4* (10 min by car/taxi)
Hotel Park– 3* (10 min by car/taxi)

KONTAKT

Success Resources UK Ltd
Suite 5.02 New Loom House
101 Back Church Lane
London E1 1LU
United Kingdom
Phone: UK: +44 20 3141 7775 , SLO: +386 41 216 032
Email: mmislovenia@srglobal.com
Website: http://www.millionairemindslo.com/slo, www.srpl.net

