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Seminar Ameriški milijonarji šo
špregovorili …
Vas je kdaj zanimalo, kaj bi nam
svetovali milijonarji iz Kalifornije, ko bi
jih povprašali, kako delovati in
razmišljati, da bomo uspešni v poslu?
Ja, tudi mene je to vedno zanimalo …
Pa sem šla kar tja in jih
vprašala
Vas zanima,
kaj so
povedali?

Pridite na seminar Ameriški
milijonarji so spregovorili … in
vam povem odgovore!
Kdaj in kje?
Maribor: v sredo, 18. 6. 2014, ob 18.00 (v predavalnici podjetja Smiljan Mori Success
Systems d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor)

Trajanje?
Trajal bo 1,5 ure.

Koliko?
Vstopnica je 9 evrov, s tem da z udeležbo dobite tudi
knjigo Ameriški miljonarji so spregovorili, v vrednosti 9,5 evra.
Zakon, ane?
(P.s.: V kolikor ste knjigo pri meni že kupili, vam pripada
brezplačna vstopnina, samo opozorite me na to ob prijavi.)

Prijave?
Sporočite mi vašo udeležbo na mail petra.skarja@gmail.com

Podjetnost na vsakem koraku

www.petraskarja.com
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Še nekaj besed …
Vedela sem, da bo to izobraževanje v Kaliforniji čudovito, a kljub temu me je
presenetilo, česa vse sem se tam naučila in kaj spoznala, predvsem pa kako
sem spremenila svoj način delovanja v podjetništvu. Vrhunsko, ne zgolj
nepozabno potovanje …
In seveda si to želim deliti z vami! Zato je tudi nastala knjiga Ameriški milijonarji so
spregovorili …
Kot so povedali Američani: “Premakni enega. Tisti bo še enega. Potem boste še
enega … in počasi se boste kot narod povzpeli na bistveno višji nivo. Zato, ker ste se
začeli spreminjati POSAMEZNIKI.”
Vem, Amerika je daleč od moje sanjske podobe dežele (je Slovenija res raj na
Zemlji), a zagotovo nas lahko naučijo podjetnosti. To imajo v krvi. Torej – zakaj bi se
branili takih izjemno koristnih nasvetov?
Za dodatna vprašanja mi pišite na petra.skarja@gmail.com ali me preprosto pokličite
na 040 415 615.
Vaša,
5ra
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