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Здравей, Сашо! 

Надявам се, че изкара едно прекрасно лято (което вече е съвсем в 

края си) – с позитивни емоции и с хората, които обичаш. 

При мен през лятото се случиха много нови неща: имах и прекрасни 

ваканции, и много усилена работа върху бизнеса. Истински релаксираща бе 

ваканцията ни в Кипър – макар и при много горещо време, имахме 

незабравими 10 дни на разглеждане на нови места и на почивка край морето 

и басейна (хотел King Jason в Пафос е наистина вълшебно място – много 

луксозно и, в същото време, много гостоприемно). Имахме и много кулинари 

изкушения.... Иначе, радвам се и на новата си кола - въпреки че живеем 

толкова близо до офиса, решихме, че е време да имаме две коли.  

Междувременно, както вече знаеш, през лятото излезе моята първа 

книга – „Бизнес растеж“. Щастлив съм, че тя достигна вече до близо 1000 

собственици на малък бизнес.  

Може би също знаеш, че през юли и август направих първото си 

бизнес турне. Представих безплатно моята лекция „Как да удвоим бизнеса 

си за рекордно кратко време“ в четири града: Пловдив, Благоевград, София 

и Русе. Интересът към лекцията ми бе огромен, което ми помогна в моята 

мисия – да достигна и да дам стойност на колкото може повече хора – 

собственици на малък бизнес – независимо на какъв етап са в живота и 

бизнеса си.  

Съвсем скоро пък, в началото на октомври (от 7-ми до 9-ти), предстои 

да водя първото в България 3-дневно бизнес събитие, само за собственици 

на малък бизнес – Business Retreat. Повече за това събитие можеш да видиш 

тук: https://doubleyourbusiness.bg/business-retreat/ ... 

Както знаеш, аз помагам на собствениците на малък бизнес да 

привличат повече клиенти, да печелят повече пари и да работят по-малко. 

Тези резултати се постигат не само със стратегии за привличане на повече 

клиенти (маркетинг). Това, което аз включвам в моите програми освен 

маркетинг, е и стратегии за ментална нагласа и лична продуктивност. Когато 

работим в тези три посоки, тогава идват и резултатите.  

Ето пример с един мой клиент, с когото работя вече 18 месеца и който 

за мен е вдъхновяващ (и се надявам да вдъхнови и теб):  

Даниела Спасова е собственик и 

управител на учебен център „Здраве и 

красота“, козметик с огромен, близо 20-

годишен опит. Тя има и салон за красота, в 

който предлага козметични услуги на своите 

клиенти. Но истинската й страст са 

обученията за козметици – това да прави 

другите хора успешни.  

https://doubleyourbusiness.bg/business-retreat/


 

 

Ликора ООД. 
ул. Фр.Нансен 35 
София 1142 
т.: 0888777128 
office@likora.com 
www.likora.com 

Когато Даниела дойде при мен, основният й проблем беше, че 

страдаше от липса на достатъчно клиенти. Аз бързо установих основната 

причина за това: много жени желаят да станат козметици, но не 

припознаваха Даниела Спасова и нейния център като най-доброто решение 

за тях.  

Затова работихме с нея да промени коренно посланието към своите 

клиенти. Тя формулира грабваща асансьорна реч и започна да създава 

маркетингови материали, които привличат клиенти. Така успя да се 

позиционира на пазара по съвсем друг начин. Сега всеки, който желае да 

стане професионален козметик – такъв, който във всяка ситуация знае и 

може да намери най-доброто решение за своите клиенти, търси Даниела.  

Вследствие на промяната на позиционирането си и създаването на 

грабващо маркетингово послание, Даниела увеличи приходите си няколко 

пъти. Ето нейните думи за резултатите в бизнеса й година след като започна 

работа с мен:  

„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“. 

 

Сашо, причината да ти пиша днес е, че моето намерение е да 

предложа тези услуги на повече хора и аз не мога да го направя сам. Ето 

къде идва твоята роля. Може би познаваш някого като Даниела, бизнес 

собственик, който вече е постигнал определени резултати в бизнеса си, но 

би искал да се радва на още по-голям растеж; или ако вече е много 

успешен, да намери и начин да има повече свободно време за себе си. Може 

би познаваш някого, който би могъл да използва: 1.) доказани маркетингови 

стратегии за привличане на нови клиенти; 2.) умения да изгради нагласа за 

по-големи резултати и 3.) подходи, с които да удвои продуктивността си и да 

има повече свободно време.  

Ако това е така, можеш ли да го свържеш с мен като му дадеш моя и-

мейл: alexander@likora.com? Ще се радвам да науча повече за неговата 

ситуация. И може би бих могъл да му помогна. Обещавам ти да се грижа 

много за този човек, независимо дали той/тя реши да ми стане клиент или 

не. Благодаря ти за това. Наистина оценявам помощта ти. И ако има някой 

човек, с когото аз да те свържа (или ресурс, от който се нуждаеш), ще се 

радвам да ти помогна. Само ми кажи – това ще е наистина удоволствие за 

мен.  

Благодаря ти и нека се свържем скоро  

С признание,  

Сашо 

mailto:alexander@likora.com

