
        BBS Warszawa 

 

 

 Zawsze przed spotkaniem sprawdź aktualne informacje na www.n21.pl  Zawsze przed spotkaniem sprawdź aktualne informacje na www.n21.pl 

 BBS Warszawa 

8 września 2018 

LM:    12:00-13:00 

BBS:  14:00-17:30 

SANGATE Hotel Airport 

ul. Komitetu Obrony Robotników 32 

Warszawa 

SANGATE Hotel Airport 

ul. Komitetu Obrony Robotników 32 

Warszawa 

8 września 2018 

LM:    12:00-13:00 

BBS:  14:00-17:30 

Katalin rozpoczęła budowę biznesu jeszcze zanim 

została studentką. Jej ojciec chciał dobrej przyszłości 

dla swojej córki, a w tym biznesie widział na to szansę. 

Kiedy Katalin skończyła uniwersytet i uzyskała dyplom 

nauczyciela angielskiego, nie musiała szukać pracy. Poziom 

Platyny osiągnęła w wieku 19 lat, a poziom Szmaragda 

w wieku lat 21. 

Jej mąż, Péter pracował jako krupier w kasynie. 

Porównując obecną karierę i możliwości w biznesie Amway, 

łatwo mu było podjąć decyzję o zmianie. Pobrali się 

i wkrótce osiągnęli poziom Diamenta.  

Peter zmarł nagle na atak serca. Jednak Katalin 

nie została sama. Teraz jest przepełniona wdzięcznością 

za bezpieczeństwo, jakie dał jej biznes i za przyjaciół, 

którymi jest otoczona w rodzinie Network TwentyOne. 

Ma 9-cio letniego syna i 7-mio letnią córkę. 

Katalin posiada niezwykłą zdolność inspirowania ludzi 

do tego, by podnieść się i spróbować jeszcze raz. 
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