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Заявка за участие  
в коучинг програма с Александър Николов 

Всяка програма е с продължителност 12 месеца и включва: 
 33 онлайн видео урока всяка седмица с предвидено време за преговор и въвеждане 

 Четири еднодневни уъркшопа на живо с Александър Николов (в София) –  
заедно с останалите участници в коучинг програмите 

 Четири 240-минутни групови онлайн уъркшопа „Фокус и въвеждане“ с Александър Николов 

 Видео обучение от три модула „Позициониране” 

 Безплатно участие в уъркшоп „Стратегическо планиране на следващата година“ 

 Безплатно участие в семинар „Поставяне на цели по начин, по който да ги постигнеш“ 

 Безплатно участие в 3-дневен семинар „Бизнес Ритрийт“ 

 Затворена Facebook група 

 Коучинг пакет с Александър Николов 

Желая да участвам в следната 12-месечна коучинг програма: 

 Диамантена програма „Бърза писта“ 
o 36 часа индивидуален коучинг 
o Създаване на неща вместо теб (до 2 часа на месец)  

или 6 часово обучение на екипа ти веднъж на тримесечие 
o Постоянна подкрепа по имейл и телефон 

Инвестиция – 2157 лв./месец с ДДС (1797 лв./месец без ДДС) 

 Платинена програма „Бизнес растеж“ 
o 24 часа индивидуален коучинг 
o Постоянна подкрепа по имейл 

Инвестиция – 1197 лв./месец с ДДС (997 лв./месец без ДДС) 

 Сапфирена мастърмайнд програма „Бизнес растеж“ 
o 1 стратегическа лична сесия от 60 минути с Александър Николов 
o 24 60-минутни групови онлайн коучинг сесии с Александър Николов 

Инвестиция – 477 лв./месец с ДДС (397 лв./месец без ДДС) 

 
Име:   
 
Пощенски адрес:   
 
И-мейл:   
 
Телефон:   

Избирам да заплатя по следния начин: 

 Таксата за първия месец. или 

 Невъзвръщаем депозит от 120 лв. сега и останалата част от първата вноска до 30.09.2020 г.  
И до 31.10.2020 г. имам време да реша дали да се възползвам от опцията за пълно плащане за 
12 месеца и да спестя 2 вноски. 

Желая да заплатя: Данни за фактура: Регистрация по ЗДДС?: ___________ 

 В брой Фирма:   

 С карта ЕИК:   

 Онлайн Адрес и МОЛ:   

https://doubleyourbusiness.bg/plashtane/   

Съгласявам се Ликора ООД да обработва предоставените от мен лични данни:  __________________ 
  (подпис) 


