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Аз съм Александър Николов и съм бизнес консултант и коуч, създател на Формулата от 
7 стъпки за бизнес растеж. Аз помагам на собствениците на малък бизнес да привличат 
повече клиенти, да печелят повече и да имат повече свободно време. 
 

Програми, по които можем да работим заедно: 

В различните програми вие получавате ценни инструменти, стратегии и задачи, които е 
нужно да направите, а аз отговарям на вашите въпроси, дискутираме изпълнените задачи и 
задаваме план за действие за удвояване на вашия бизнес за рекордно време. Може да 
работим заедно по една от следните опции: 
 

Диамантена програма „Бърза писта“  
(индивидуална програма за клиентите, които искат най-бързи резултати)  

4 часа индивидуален коучинг  всеки месец, правя някои неща вместо вас,  
достъп до мен по телефон, безплатен достъп до всички мои семинари 

 
 

Платинена програма на индивидуален коучинг „Бизнес растеж“  
3 часа индивидуален коучинг всеки месец,  

постоянна подкрепа по и-мейл 
 
 

Сапфирена мастърмайнд програма „Бизнес растеж“: 
36 видео урока на година (със средна продължителност 30 минути),  

една групова сесия «Въпроси и отговори» от 60 минути всеки месец ,  
4 пълни дни на живи групови срещи за период от 12 месеца 
+ 1 индивидуална среща от 60 минути на всяко тримесечие  

  
 

Колко дълга е всяка програма?  
Всяка програма е с продължителност от 12 месеца и можете да очаквате, че към средата на 
програмата ще започнете да постигате резултати и да печелите допълнителни пари (с 
диамантената програма «Бърза писта» това е вероятно да стане още по-бързо!). След това е 
вероятно да реализирате значителен ръст на бизнеса си и доходите си. Разбира се, помнете, 
че всичко това е възможно само за хората, които са сериозни, правят домашните и са 
отдадени на това да получат резултати. 

Работи ли тази система? ДА! 
Подходът, който следвам, дава последователно резултати при много клиенти. Обърнете 
внимание: за да видите резултати, вие трябва да сте напълно отдаден да предприемате 
действия и да имате ресурсите (желание, време и енергия), за да вървите напред. Това не е 
програма за „забогатяване за една нощ“, това не е магическо хапче. Тази програма изисква 
месеци, за да дадете възможност на семената, които посеем, да пораснат, но всички мои 
клиенти, които прилагат стриктно всяка стъпка от Формулата от 7 стъпки за бизнес растеж, 
успешно са разраснали своя бизнес за много по-малко време, отколкото биха го направили 
сами. Най-хубавото е, че много клиенти споделят, че са успели да си покрият коучинг 
инвестицията с директен резултат от своята работа, често само с един-двама нови клиенти. 
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Какво постигат бизнес собственици, с които работя по тези програми: 

За последната една година, в която работя с Александър Николов, 
оборотите на фирмата ми се повишиха в размер на  
6 пъти, имам десетки нови клиенти, имам толкова голяма печалба, 
колкото в нито един предходен момент в 20 годишната ми бизнес 
история. 

Даниела Спасова,  
собственик на учебен център „Здраве и красота" 

След няколко месечна работа със Сашо се научих да влагам енергията и 
усилията си в истински важните и ценни дейности. Станах по-организирана и 
уверена. Започнах да действам по дългосрочни важни задачи, които отлагах 
като не спешни. Получих задълбочени и полезни знания в областта на 
маркетинга, продажбите и правенето на презентации. И резултатите са налице: 
преместих се в ново помещение в пъти по-голямо от предишното, новите 

големи разходи не ме плашат, екипът ми нарасна, приходите ми се увеличиха двойно. 
Иванка Цанова, бизнес собственик 

Бих искала да изкажа истинския си възторг от работа ми със Сашо и 
Сапфирената програма Бизнес растеж. Най-много в програмата ми харесва, че 
дава конкретни насоки и стъпки за бизнес растеж, които веднага можах да 
приложа на практика и които са съобразени с нашата среда. Резултатите 
дойдоха още след първия месец и благодарение на работата със Сашо за 
трите месеца, откакто работим заедно, реализирах 250% ръст на приходите и 
177% ръст на печалбата. Препоръчвам семинарите и програмите на Сашо на 

всички, които искат да постигнат по-високи резултати и искат са ги постигнат бързо. Работата със 
Сашо ми позволи да погледна на бизнеса от нов ъгъл и да видя възможностите и потенциал, 
който не съм виждала преди. Ако някой има съмнение за стойността на работата със Сашо или 
неговите програми, може да ми пише на е-мейл: e.tzvetkova@sky-xs.com. Ще се радвам да 
поговоря с него за това. 

Емилия Цветкова 
Мениджър за България, СКАЙ-АКСЕС ЕООД 

За шест месеца работа с Александър Николов аз увеличих личния си доход 2,5 
пъти и почти 3 пъти увеличих оборота на бизнеса си. Взаимоотношенията ми 
със съпруга ми вече са на друго ниво, тъй като Сашо успя да повлияе и на 
него… Сега вече съм уверена и с доста по-голямо самочувствие. Смятам, че 
имам по-голямо влияние върху хората и най-вече върху хората от екипа си и 
всичко това е благодарение на работата със Сашо. 

Гергана Павлевичина-Стоянова,  
бизнес консултант Орифлейм 

В последните три месеца, откакто се включих в индивидуалната програма на 
Сашо, промених коренно начина си на работа и утроих клиентите си и 
приходите си. Преди да стартирам обучението, имах желание да създавам 
трайни отношения с компаниите, които обслужвам, защото вярвам, че само 
така можем заедно да постигнем видими и стабилни във времето резултати, 
но обикновено проектите бяха на парче. Сега работя изцяло на абонаментен 
принцип, имам значителен ръст на клиентите си и им предлагам различни 
програми, така че те да могат да изберат вариант, който най-пълно 

съответства на нуждите и очакванията им. Ако някой иска да разбере повече за стойността на 
работата със Сашо и моя личен опит с неговите програми, може да ми пише на 
iva.balasheva@ivb.bg. Ще се радвам да разкажа детайли, но това, което мога със сигурност да 
споделя, е, че с него се работи много леко, приятно и изключително резултатно. 

Ива Балашева, собственик на IVB 
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