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Платинена и Сапфирена програми „Бизнес растеж“ 
Всяка от тези две програми е с продължителност 12 месеца и включва: 

 35 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 – присъствено и/или онлайн 

 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 от програмата 

 индивидуален коучинг пакет 

Желая да участвам в следната 12-месечна коучинг програма: 

 Платинена програма „Бизнес растеж“ 
o 12 60-минутни индивидуални коучинг сесии с Александър Николов 

Инвестиция – 997 лв./месец с ДДС 

 Сапфирена програма „Бизнес растеж“ 
o 4 индивидуални сесии от по 40 минути (по 1 сесия на тримесечие) 

с бизнес треньор от екипа на Александър Николов 
Инвестиция – 497лв./месец с ДДС 

Специална програма за собственици на МЛМ бизнес 
Това е олекотена 12-месечна програма, която е създадена специално и САМО  
за собственици на мрежов (МЛМ) бизнес и включва: 
 35 видео урока – по 1 урок всяка седмица с предвидено време за преговор и въвеждане; 

 24 групови онлайн коучинг сесии от 60 минути с Александър Николов - по 2 сесии на месец и достъп до 
аудио записите им. Тези сесии са специално и само за хората в тази програма. 

 безплатно участие в Бизнес Ритрийт (3-дневно събитие) 

 безплатно участие в Ден за стратегическо планиране на следващата година 

 затворена FB група за участниците в програмата. 

 Желая да участвам в специална олекотена програма за собственици на мрежов / МЛМ бизнес 
Инвестиция – 197лв./месец с ДДС 

Имена:   
 
Пощенски адрес:   
 
И-мейл:   
 
Телефон:   

Избирам да заплатя по следния начин: 

 Таксата за първия месец. или 

 Невъзвръщаем депозит от 120 лв. сега и останалата част от първата вноска до 30.09.2022 г.  
И до 31.10.2022 г. имам време да реша дали да се възползвам от опцията за пълно плащане за 12 месеца и да 
спестя 2 вноски. 
Желая да заплатя: Данни за фактура: Регистрация по ЗДДС?: ___________ 

 В брой Фирма:   

 С карта ЕИК:   

 Онлайн  МОЛ:   
(https://doubleyourbusiness.bg/plashtane/) 

Съгласявам се Ликора ООД да обработва предоставените от мен лични данни  _________________ 
за целите на участието ми в програмата:   (подпис) 


