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Програми „Бизнес растеж“ 

В различните програми ти получаваш ценни инструменти, стратегии и задачи, които е нужно да 
направиш, а Александър Николов и неговия екип от бизнес треньори отговарят на твоите въпроси, 
дискутират твоите изпълнени задачи и задават план за действие за удвояване на твоя бизнес за 
рекордно време.  

Всяка програма е с продължителност 12 месеца и включва: 

 33 видео урока – по 1 урок всяка седмица с предвидено време за преговор и въвеждане 

 4 еднодневни събития на живо – Трансформиращи дни – по едно събитие на тримесечие 

 4 онлайн уъркшопа по 240 мин „Фокус и въвеждане“ – по един уъркшоп на тримесечие 
между Трансформиращите дни 

 36 групови онлайн коучинг сесии от 60 минути с Александър Николов и бизнес треньори от 
неговия екип – по 3 сесии на месец 

 безплатно участие в Бизнес Ритрийт (3-дневно събитие) 

 безплатно участие в еднодневни семинари на Александър Николов 

 затворена FB група на всички клиенти 

 индивидуален коучинг пакет, както е представено по-долу. 

Отделните програми се различават според включения в тях индивидуален коучинг пакет.  
Коя от следните опции е най-подходяща за теб? 
______________________________________________________________________________________ 

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

24 часа индивидуален коучинг с Александър Николов, създаване на неща вместо теб,  
обучение и трениране на твоя екип, постоянна подкрепа по и-мейл и телефон. 

В тази програма Александър лично работи с теб. В тази програма ще имаш 24 срещи по 60 минути за 
период от 12 месеца. В допълнение, в рамките на още 60 минути на месец Александър Николов може 
да работи по някои неща вместо теб или да тренира твоя екип. В тази програма имаш постоянна 
подкрепа по и-мейл и телефон. Тази програма дава най-добри резултати, тъй като включва най-много 
време с Александър Николов, повече напътствия и директна помощ от него.  

 
Цена с ДДС: 1997 лв /месец или 19 970 лв./година при пълно плащане 

______________________________________________________________________________________ 

Платинена програма „Бизнес растеж“  
12 часа индивидуален коучинг с Александър Николов 

С тази опция ти ще имаш 12 срещи от по 60 минути с Александър Николов за период от 12 месеца, за 
да се движиш бързо и да елиминираш всички пречки, които текущо са пред теб, така че да можеш 
да привлечеш клиенти по-бързо отколкото, ако действаш сам.  

 
Цена с ДДС: 997 лв./месец или 9 970 лв./година при пълно плащане  

_____________________________________________________________________________________ 

Сапфирена програма „Бизнес растеж“: 
4 индивидуални сесии от по 40 мин с бизнес треньор от екипа на Александър Николов 

 
Тази опция съдържа 4 индивидуални сесии от по 40 минути (по 1 сесия на тримесечие) с бизнес 
треньор от екипа на Александър Николов. По време натези срещи ти ще планираш и ще изграждаш 
стратегия за това, което трябва да се случи, за да постигнеш резултати. 

 
Цена с ДДС: 497 лв. /месец или 4 970 лв./година при пълно плащане 

______________________________________________________________________________________ 
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Всяка програма включва много практически задачи, доказани стратегии и препоръки, 
които пестят време. Това означава, че няма нужда да преоткриваш колелото, за да получиш 
ръст в бизнеса си. Ще получиш нужните инструменти и стратегии, за да удвоиш бизнеса си. 
 
Колко дълга е всяка програма? Всяка програма е с продължителност от 12 месеца и можеш 
да очакваш, че към средата на програмата ще започнеш да постигаш резултати и да печелиш 
допълнителни пари. След това е вероятно да реализираш значителен ръст на бизнеса си и 
доходите си. Разбира се, помни, 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 следваме, дава последователно резултати при много клиенти  
(Виж отзивите на някои клиенти, които са били в тези програми: 
https://doubleyourbusiness.bg/otzivi-ot-klienti/ ). Обърни внимание: за да видиш резултати, 
ти трябва да си напълно отдаден да предприемаш действия и да имаш ресурсите (желание, 
време и енергия), за да вървиш напред. Това не е програма за „забогатяване за една нощ“, 
това не е магическо хапче. Тази програма изисква месеци, за да дадеш възможност на 
семената, които посеем, да пораснат, но всички наши клиенти, които прилагат стриктно 
всяка стъпка от BG 3x системата, 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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