
ЛИДЕРСКО ОБУЧЕНИЕ 
София, парк-хотел „Москва“, зала „Киев“ 
9 юни 2018 г. начало: 10.00 ч. 
 

Със специалното участие на бизнес консултанта 
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, който ще ви предаде 
 

УМЕНИЯ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ 
НА МОТИВИРАН 
И РАБОТЕЩ ЕКИП 
 

Какво ни трябва, за да се 
придвижим от там, където сме 
сега, до там, където искаме да 
бъдем? 
 

Как да поддържаме постоянен 
фокус за изграждане на  
работещ екип?  
 

Как да откриваме правилните 
хора за нашия екип? 
 

Как да задържаме и мотивираме 
своите бизнес партньори, така че 
да се движим ежеседмично към 
постигане на целите си? 
 

Записване за участие в обучението в офиса на 
Форевър България до 31 май 2018 г. Местата са 
ограничени! 
 

В обучението могат да участват само членове на 
Лидерски клуб 4 б.т., които са били активни с 4 б.т. 
поне веднъж от май 2017 г. досега, както и 
СФБ на ниво Асистент Супервайзор, 
активни с 4 б.т. през поне един от 
месеците от март до май 2018 г. 
според фирмената политика. 
 

Александър Николов е бизнес консултант и 
коуч, автор на книгата „Бизнес растеж“ , 
основател на сайта DoubleYourBusiness.bg и 
ФОРМУЛАТА ОТ 7 СТЪПКИ ЗА БИЗНЕС 
РАСТЕЖ. Той помага на собствениците на 
малък бизнес да привличат повече клиенти, 
да печелят повече пари и да работят по-
малко.  
Александър е един от много малкото 
бизнес консултанти и ментори, прилагащи и 
за себе си на 100% стратегиите, на които 
учат своите клиенти. В резултат притежава 
много печеливш шестцифрен бизнес, който 
продължава да расте с бързи темпове 
всяка година.  
Още нещо, отличаващо работата му от тази 
на останалите бизнес консултанти, е че е 
фокусиран в работата си само със 
собственици на малък бизнес и 
благодарение на това те получават 
доказано работещи стратегии за 
привличане на клиенти, които могат да 
прилагат стъпка по стъпка. В резултат 
печелят повече пари в бизнеса си и бързо 
възвръщат коучинг инвестицията си чрез 
новия бизнес, който генерират. 


