
E-mail покана към всички абонати: 
6.2.2019: 
 
Subject: лятно бизнес турне: нека се срещнем в твоя град 
 
Здравей, _________! 
  
Вероятно вече знаеш, че всяко лято аз организирам т.н. лятно бизнес турне. И то се състои от 
лекции в няколко града. 
И сега ти пиша с новината, че в момента се готвя за това лятно турне. 
И това е прекрасна възможност да се срещнем на живо и да ти споделя практически стратегии 
и решения за бизнеса ти, с които можеш да направиш ръст на бизнеса дори и в текущите 
трудни условия. 
 
Предстоят тренинги в 3 града - София, Бургас и Варна и те ще бъдат изцяло финансирани от 
мен – напълно безплатни за всички участници. 
 
Това ще бъде специален мастърклас, само за собственици на малък бизнес и темата е: 
 

Стратегии за предвидим ръст на бизнеса 
 
Тренингът е около 90 минути и на него ще ти покажа какво да направиш, за да привлечеш 
повече клиенти и да печелиш повече от бизнеса си. 
 
Виж, няма причина, бизнесът ти да страда въпреки високата инфлация и икономическата криза. 
И да, за много собственици на бизнес, предстоящите месеци и години ще бъдат изключително 
трудни. Но това не е нужно да бъде така. 
 
Фактът, че четеш този имейл означава, че имаш сериозен интерес да направиш промени в 
бизнеса си и искаш да печелиш повече. 
 
Ето и датите на трите тренинга – избери най-удобното за теб място и ще се видим присъствено: 
 

 София, 14.07.2022– четвъртък, 19:00 
 Варна, 19.07.2022 – вторник, 18:30 
 Бургас, 20.07.2022 – сряда, 18:30 

 
Регистрацията за всички градове е на тази страница: 
https://doubleyourbusiness.bg/business-tour/ 
 
След като кликнеш на този линк, избери града, в който искаш да се регистрираш и попълни 
регистрационната форма. 
 
Нямам търпение да се видим съвсем скоро! 
 
Сашо 
 
П.П. Ако имаш познати в тези градове, ще съм ти много благодарен, ако ги поканиш да посетят 
този специален тренинг. Така ще помогнем и на тях. Линкът за регистрация е този 
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