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Реклама или подсилена публикация – към бизнес собственици (профил) в района на София + 
радиус от 70 км: 
 
 
Ако изпитвате трудности в бизнеса си и страдате от липса на достатъчно клиенти и опитвате 
различни обучения, курсове и съвети… 
 
Отговорът не в това да имате повече информация и да полагате повече усилия… 
 
Той е в това да откриете как да мислите по различен начин и да разполагате със стратегии, 
които НАИСТИНА работят. 
  
Вие може би вече знаете или не, че моят подход е помогнал на стотици собственици на 
бизнес в България да печелят повече и едновременно с това да работят по-малко. 
 
И сега предстои моето традиционно лятно бизнес турне. За седма поредна година ще изнеса 
специален тренинг в 3 града – София, Варна и Бургас. 
 
И този тренинг е специален 90-мин мастърклас, който е напълно безплатен за участниците (аз 
поемам всички разходи по него). 
 
На този специален мастърклас, аз ще споделя какви промени в мисленето и в подхода за 
привличане на клиенти е необходимо да направите, за да имате и вие желаните резултати: да 
помагате на повече хора, да печелите повече и да имате повече свободно време. 
 
Специален мастърклас: Стратегии за предвидим ръст на бизнеса 
 
На този тренинг ще откриете: 

 как да изградите нагласа за резултати, която привлича нов бизнес към вас; 

 как да поддържате фокус към дейностите, които предвидимо ще ви донесат повече 
пари и бизнес растеж; 

 с какви доказано работещи стратегии можете да достигнете до повече клиенти; 

 най-добрите практики, с които много собственици на малък бизнес преминават без 
проблеми през икономическата криза;  

 
Бих могъл да ви кажа, че този мастърклас ще промени бизнеса ви, но няма да го правя – ще 
ви оставя да откриете това сами. 
 

Кликнете на този пост и се присъединете към тренингите ми в София, Бургас или Варна. Тези 
тренинги са безплатни и вие или можете да се включите в тях и да откриете нов начин за 
бизнеса ви, или да продължите по трудния начин: да полагате много усилия с малък ефект …. 
Така че, нямам търпение да се видим на живо в най-близкия до вас град.  
 
(снимка) 

Безплатен тренинг: Стратегии за предвидим ръст на 
бизнеса 
Специален мастърклас за собственици на малък бизнес в София, Бургас и Варна 

 


