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Как да удвоим бизнеса си за рекордно кратко време. 
 

Имате ли трудности да привличате нови клиенти? 
Чувствате ли, че правите всичко във вашия бизнес и нямате свободно време? 
Бихте ли искали да превръщате повече потенциални клиенти в платени?  
Бихте ли искали да привлечете повече клиенти и да удвоите бизнеса си без да 
харчите допълнителни средства? 
 
Специално обучение изключително за собственици на малък бизнес 
 

Регистрирайте се за участие: 
Форма за регистрация – Име и имейл 

 

От това обучение ще научите: 

 как да изградите нагласа и фокус към постигане на резултати и ръст на 
вашия бизнес 

 защо много бизнес-собственици трудно достигат до нови клиенти? Ще 
разберете най-важните грешки, които те допускат, които прекъсват потока 
на клиенти към тях. 

 какви стратегии да използвате за да достигнете до повече потенциални 
клиенти без да харчите допълнителни средства 

 как да усъвършенствате процеса на продажби 

 как да изградите системи за успешно продаване, взимане на препоръки и 
последваща комуникация с текущи и потенциални клиенти 

 ще се вдъхновите да предприемете действия и да направите промени във 
вашия бизнес за да реализирате ръст 

 
Обучението е с продължителност около 75-90 минути, след което ще има 
възможност за дискусия въпроси и отговори. 
 
Лектор: 
Обучението се води от Александър Николов. 
Александър Николов е бизнес консултант и коуч. Той помага на собствениците 
на малък бизнес, които страдат от това, че нямат достатъчно клиенти и биха 
искали да са по-фокусирани в работата си, да печелят повече и да работят по-
малко. Това, което отличава работата на Александър от тази на останалите 
бизнес консултанти е, че той работи изключително със собственици на малък 
бизнес и е фокусиран към това те да получат резултати. И заради това клиентите 
му получават доказани стратегии за ръст на бизнеса, които могат да прилагат 
стъпка по стъпка. Като резултат, те привличат повече клиенти, печелят повече 
пари, реализират ръст на бизнеса си и имат повече свободно време. И най-
хубавото е, че коучинг инвестицията им обикновено се изплаща бързо от новия 
бизнес, който те привличат.  
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Място: София, учебна зала на Ликора – квартал Южен парк 
Време: 09.08.2016 (вторник) от 19:00 часа  


