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WSPANIALI MÓWCY: 
Robert Angkasa i Sonja Agustina 

Korony z Indonezji 
  

Robert jest absolwentem 
Uniwersytetu w Sydney. Rozpoczął budowę 
biznesu Amway, kiedy mieszkał w Australii. 
Po otwarciu rynku indonezyjskiego wrócił 
do Dżakarty i podjął pracę w prywatnym 
banku światowej sławy. Karierę 
w bankowości zakończył jako asystent wice 
prezesa. 

„Zostawiliśmy nasze życie 
zawodowe, bo nie dawało nam ono tego, 
czego pragnęliśmy. Inaczej jest w tym 
biznesie. Gdybyśmy musieli zacząć 
wszystko od nowa, pracowalibyśmy 10 razy 
ciężej, bo nagrody okazały się 100 razy 
większe, niż się spodziewaliśmy. Miałem 
wcześniej jedno z najbardziej służebnych 
zajęć na świecie. Kiedy studiowałem myłem 
naczynia, prowadziłem taksówkę 
i sprzątałem stadiony po koncertach. 
Pamiętam, zbierając pozostawione rzeczy 
pewnej nocy, wyobrażałem sobie, jakby 
to było stać na scenie, wywierając wpływ na 
życie ludzi.”  

Dziś Robert wywiera wpływ na życie tysięcy ludzi każdego dnia. Robert i Sonja 
są dowodem sukcesu w biznesie, który zachwycił świat. Dzisiaj prowadzą jedną 
z największych organizacji biznesowych, które pomogły tysiącom ludzi żyć lepiej. 
Ich sukces dał im styl życia, uznanie i wolność wyboru, by iść tam, gdzie chcą, nie 
martwiąc się o swój biznes, który szybko rozwija się również poza granicami Indonezji. 
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WYZWANIA I KWALIFIKACJE na WES w październiku 2018 

 

1. SPOTKANIA LIDERSKIE 

Kwalifikacja:  10+ lub zakwalifikowany LC na WES (10+ w 2 grupach: 5+ i 1+) 
20+ lub zakwalifikowany ELC na WES (20+ w 3 grupach: 10+, 5+, 1+) 

Nagroda:  Dodatkowe spotkania z najlepszymi Mówcami! 
 

2. VIP CHALLENGE 

Kwalifikacja: 3 NOWE osobiście zaproszone osoby na WES 
Nagroda: Wyróżnienie na scenie 

Czerwona wstążka VIP 
 

3. NOWE KWALIFIKACJE 

Kwalifikacja: Nowi zakwalifikowani LC, ELC, Dyrektorskie Platyny, Srebrni 
Przedsiębiorcy 
i powyżej 

Nagroda: Wyróżnienie na scenie 
Rezerwacja miejsc zaraz za strefą VIP 

 
New 10+ ACHIEVERS 
Kwalifikacja: 10 NOWYCH osób zaproszonych na WES (w 2 grupach: 5+ i 1+) 
Nagroda: Wyróżnienie na scenie 
  Zaproszenie na Spotkanie Liderskie 10+ 
 
New 20+ ACHIEVERS 
Kwalifikacja: 20 NOWYCH osób zaproszonych na WES (w 3 grupach: 10+, 5+, 1+) 
Nagroda: Wyróżnienie na scenie 

Srebrna wstążka 20+ 
  Zaproszenie na Spotkanie Liderskie 20+ 

Osobne wejście 
 

4. 40+ ACHIEVERS (Wyróżnieni 40+) 

Kwalifikacja: Min. 40 osób na WES z 4 grup (10+, 10+, 5+, 1+) 
Nagroda:  Rezerwacja miejsc 

Złota wstążka 40+ 
Wyróżnienie na scenie dla zakwalifikowanych po raz pierwszy 
Osobne wejście 
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