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Д-р Бина Виас 
Президент на ИИУ 

 

Приятелството става дигитално 
18-ти Конвент на ИИУ -Виртуален 

17 и  18 април, 2021 
 

Скъпи лидери на промяната- Национални представители, Дистрикт Чеърмени и 
Клубни Президенти, 

18-тия Конвент на ИИУ, който ще се проведе в Индия е вече на прага ни. За първи път 
Конвентът се провежда на виртуална платформа.   

Това е ново преживяване, събитие и огромна възможност да сме свидетели на 
Виртуален Конвент за първи път.  

От името на ИК на ИИУ, Управителното тяло и местния Организационен комитет, 
искам да отправя сърдечно, топло и щастливо „Добре дошли” на всички членове от 
вашата страна които ще присъстват, участват и се наслаждават на Виртулания Конвент 
в Индия за първи път.  

Това е исторически Конвент, изпълнен с големи предизвикателства за координирането, 
организирането и представянето във виртуален формат.  

Основните атракции на Конвента ще бъдат:  

-Ще бъде много подобен на реален Конвент по отношение на програмата и 
съдържанието.  
-Ще се проведе в рамките на 2 дни по 6 часа всеки ден.  
-Бизнес сесиите ще бъдат чрез 3Д представяне на живо от Конвентния център.  
 
Ще има  :- 
 Откриваща, встъпителна сесия  
 Вълнуваши бизнес сесии за гласуващите делегати за гласуване на 

предложенията.  
 Интересни  разговори и представяния 
 Презентации на успешни проекти на страните 
 Ключови говорители  
 Приключваща церемония 
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Членовете могат да се отдадат на удоволствието от преживяване за първи път чрез 
отделни канали, които ще представят:- 

 Изложбена зала представяща най-добрите проекти на участващите страни 
 Забавления представени от страната домакин и други страни 
 Гледки от Джайпур- Крепости и замъци 
 Дейности като Подготвяне и обличане на сари, йога и още много други  

Регистрационните такси са :- 
Индийски рупии 3,500/- до 12 февруари, 2021 
Индийски рупии 4,500/- до 12 мрт, 2021 
Индийски рупии 5,000/- до 5 април, 2021 

Регистрационните такси могат да се платят чрез : 

 Кредитна карта 
 Дебитна карта 
 Банков превод 

 
Това е времето за празнуване, оптимизъм и ПРОМЯНА.  
С горното представяне на интересните сесии  искам да ви мотивирам да се 
регистрирате и да подкрепите промяната във формата на Конвента.  
Това може да е бъдещето на следващите Конвенти и събирания.   
 
Моля регистрирайте се възножно най-рано. Елате за да се обогатите и да се насладите 
на великолепието и величието на културното разнообразие на нашата Инър уийл 
Организация – на виртуалната платформа за първи път.  
 
Информирайте, вдъхновявайте, мотивирайте и окуражавайте членовете на вашите 
клубове да се регистрират преди 12 февруари с най-ниската такса.  
Очаквам минимум 50 регистрирани от вашата страна за да водим промяната към един 
нов предизвикателен Конвент.   
 
С бич и най-добри пожелания 
Бина 
ИИУ Президент 


