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Szkolenia i wydarzenia

Spadek indeksów na giełdzie, spadek cen nieruchomości, kryzys dotykający różne branże to najlepsza okazja, aby zwiększyć
swój majątek i przepływ pieniężny. Pod warunkiem, że wiesz co robisz.

Dzęki temu, że należysz do społeczności Bogatego ojca i postanowiłeś rozpocząć swoją podróż do finansowej niezależności
możesz wziąć udział w szkoleniach i specjalnych wydarzeniach, które pomogą Ci osiągnąć zamierzony cel.

ROBERT KIYOSAKI NA ŻYWO w Londynie
Przejmij kontrolę nad swoimi pieniędzmi: Przejmiesz kontrolę nad własnym życiem!
2-dniowe seminarium z Robertem i Kim Kiyosaki

„Świat się zmienia i zmieniają się zasady rządzące pieniędzmi. Przyjeżdżam do Europy, aby dać ludziom okazję do nauki.
Aby dać im wybór, co zrobią ze swoim życiem i finansową przyszłością".

Nie zajdziesz daleko na drodze ku finansowej wolności, jeśli będziesz polegał na tym, że to rząd Cię uratuje. To rozwiązanie jest
zastrzeżone dla grubych ryb! Inwestując w rozwój swojej finansowej inteligencji, będziesz mógł liczyć na siebie.

Robert i Kim Kiyosaki oraz ich doradcy pokażą Ci, jak przejąć kontrolę nad własnym życiem, przejmując kontrolę nad swoimi
finansami.

W ciągu dwóch dni dowiesz się, jak zwiększyć swój majątek i przepływ pieniężny. Poznasz zasady, którymi kierują się
bogaci i dowiesz się, jak możesz je wykorzystać. W trakcie seminarium określisz cele na przyszłość i stworzysz indywidualny
plan jak je osiągnąć.

Data: 11-12 czerwca 2010 r.
piątek/sobota, od 9.00 do 21.00

Miejsce: Londyn, Wielka Brytania
ExCeL London - Auditorium One Western Gateway,
Royal Victoria Dock

Cena: 695 GBP. Jeśli zarejestrujesz się do 30 kwietnia - 300 GBP. Oszczędzasz ponad
1700 złotych!

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
link.bogatyojciec.pl/londyn (strona w języku angielskim)

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim i nie będzie tłumaczone na język polski. Robert i Kim Kiyosaki
poprowadzą seminarium w dniach 11-12 czerwca. Dodatkowo w niedzielę 13 czerwca odbędzie się konferencja Wealth Expo.
Kupując bilet na seminarium Roberta, możesz bezpłatnie wziąć udział w tej konferencji. Szczegóły:
link.bogatyojciec.pl/londyn
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