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www.itforumbg.net е нов медиен сайт за технологични бизнес 
новини и анализи, създаден от издателството Сага Текно-
лъджи. Проектът съчетава възможностите на силния екип 
на издателството, което е сред първите на пазара на ИТ 
медиите с предимствата на иновативния уеб интерфейс.

Рубриките на сайта покриват най-важните сфери от раз-
витието на бизнес технологиите: бизнес софтуер, инфра-
структура, бизнес комуникации, съхранение, сигурност и 
мобилност.

Основната цел, която си поставя Сага Текнолъджи, е съз-
даването на висококачествено съдържание, съобразено с 
нуждите на съответната читателска аудитория и с най-
високите морални принципи в световната практика. Съз-
даденото доверие и уважение към медиите ги превръща в 
предпочитано място за реклама на водещи фирми от раз-
лични области.

www.itforumbg.net – нов 
технологичен уебсайт
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7 хил. лв. за най-добър млад предприемач на пловдив

За втора поредна година Община Пловдив награди участниците в конкурса 
“Най-добър млад предприемач на Пловдив”. Първата награда  на стойност 
7 хил. лева беше връчена от кмета Славчо Атанасов на  младата пловдив-
чанка Ваня Аргирова. Тя участва в конкурса с проект за създаването на 
туроператор, който да развива културно-исторически туризъм в Пловдив. В 
надпреварата се включиха 19 младежи със свои бизнес проекти на различни 
теми. Организатори са дирекция „Спорт и младежка политика” на Община 
Пловдив, а самият конкурс е по идея на зам.-кмета по младежка политика и 
спорт Георги Титюков, който на церемонията по награждаването пожела 
много бизнес успехи на всеки един от участниците. В конкурса имаха въз-
можност да участват пловдивчани на възраст между 18 и 33 години, които 
предлагат добри бизнес идеи.

Втората награда от 4 000 лв. бе връчена от зам.-кмета Георги Титюков на 
Анастасия Чочева за проект, свързан с извънкласни дейности на ученици 
от 1 до 4 клас, които да тренират модерни танци. Останалите две награди 
по 2 хил.лв. бяха връчени от зам.-кмета Александър Долев и изпълнителния 
директор на панаира в Пловдив г-н Иван Соколов. Призовете бяха за класира-
ните на трето място Кольо Димитров и Андриана Георгиева. Техните проек-
ти бяха съответно за възстановяване на кожени салони от различни видове 
захабявания и за машина, която ще преработва износени автомобилни гуми 
и пластмаса, от които да се произвеждат каучук, текстил и метал.

Освен паричните награди от общината, имаше и специална  награда, осигу-
рена от Колежа по икономика и администрация за „Най-добър най-най-млад 
предприемач” на стойност 1000 лв., присъдени на Невена Начева.

правят европейСКо Стартъп училище във франция

Създателите на три от знаковите имена в интернет сектора в тази стра-
на са решили да създадат Европейско интернет стартъп училище (Ecole 
Europeenne des Metiers de l’Internet - EEMI). То ще бъде с пан - европейско по-
критие, а в създаването му ще се включат и новите френски сийд фондове 
Kima Ventures и Jaina Capital.

Предприемачите - инициатори на проекта са Марк Симончини (създател на 
Meetic), Жак - Антоан Гранжон (Vente-Privee) и Ксавие Ниел (Iliad). Тримата 
отдавна са решили да направят нещо заедно в подкрепа на предприемаче-
ската култура, а фактът, че се допълват идеално (Ниел е технически гуру, 
Симончини е специалист по маркетинг, а Гранжон – по електронна търговия) 
говори още по-добре за бъдещето на новия проект.

НОВИНИ



3

вече плащаме данъци и оСигурителни вноСКи Само по банКов път

На 10 февруари изтича срокът, в който гражданите могат да платят с от-
стъпка от 5% данъка за довнасяне по годишните декларации за облагане на 
доходите. Отстъпката се ползва ако дължимият данък постъпи по сметките 
на НАП до 10 февруари 2011 г.

До 17 януари 2011 г. по сметките на НАП от данък върху доходите на физическите 
лица от свободни професии, граждански договори и наеми са постъпили 6,8 млн. лв.

Плащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с 
пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. За улеснение на кли-
ентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, ко-
ито обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от 
физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

берлинСКи Стартъп за оптимизация на SEO бюджета 
привлече 6.75 млн. долара инвеСтиции

Берлинската стартираща компания Searchmetrics успя да привлече 6.75 млн. 
щ. долара рисково финансиране за своето разрастване. Средствата са оси-
гурени от парижкия инвестиционен фонд Iris Capital, както и от немските 
Holtzbrinck Digital и Neuhaus Partners.

Searchmetrics предлага консултации на тема как най-оптимално да изразход-
вате своя бюджет за оптимизация за търсачки и онлайн аналитични услуги. 
Компанията е създадена в края на 2007 г. и още тогава получава финансо-
ва инжекция от Holtzbrinck Digital. През миналия януари премина успешно през 
втория рунд на рисково финансиране, а с последните вложения в нея, общият 
размер на рисковите инвестиции достига 11 млн. щ. долара.

шейСетдневна проверКа при прехвърляне на 
СобСтвеноСтта, заличаване или преобразуване

Фирми с големи задължения ще трябва да изчакват шейсет дена, за обявя-
ване промяна на собствеността. Без да става ясно какво се тълкува под 
„големи задължения”, се предлага да се увеличи на шейсет дни сегашният 
седемдневен срок за проверки в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК) при прехвърляне на собствеността, заличаване или преобразуване.

Според новите допълнения, при започване на процес по преобразуване, про-
мяна на собствеността или друго обстоятелство, се изпраща запитване 
до НАП. Агенцията по приходите има шейсет дни, да изпрати информация за 
задълженията на съответната фирма към държавната хазна. Това удосто-
верение е част от документите, които фирмата трябва да предостави, за 
да се извърши съответното вписване. Ако документът не е представен от 
НАП, Агенцията по вписванията, ще има законовото право, да обяви отказ.
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Компанията за мрежово оборудване D-Link представи нова IP 
базирана видеокамера, предназначена за малки и средни пред-
приятия и подходяща за монтаж на открито. Моделът е DCS-
6818 и се предлага в IP66 - сертифициран, водонепромокаем 
и устойчив на удари корпус. Множество съвременни функции 
като поддръжката на WDR (Wide Dynamic Range) технология, 
IR Cut филтър и Sony EX-View сензор гарантират записа на 
изображения с безкомпромисно качество.

Решението се управлява изключително лесно благодарение на при-
дружаващия софтуер за запис и контрол D-ViewCam 3.0. Новата 
камера на D-Link е насочена към потребители, които желаят да 
разширят съществуващата си IP инфраструктура или клиенти, 
решени да преминат от аналогово към цифрово видео наблюдение.

Вграденият в камерата IR Cut филтър осигурява автоматична 
настройка спрямо променящата се светлина в наблюдаваните 
локации. Благодарение на Sony EX-View CCD сензора мрежовата 
камера осигурява отлично качество на картината и високи ско-
рости на запис. Оптичното (36 пъти) и цифровото (12) увели-
чение позволяват запечатването дори на миниатюрни детайли.

Т.нар. Wide Dynamic Range технология неутрализира лошата 
естествена светлина като позволява на DCS-6818 да записва 
чисти и високо контрастни изображения дори в случаи, при 
които обектът се намира в затъмнение или в област с про-
менящо се осветяване. Вграденият в камерата инфрачервен 
филтър осигурява засичане на движещи се обекти при пълна 
тъмнина (при инсталирано инфрачервено LED осветление).

Нови решеНия за IP видео НаблюдеНие 
от D-LInk
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Отдавна е доказано, че иновациите са един от най-важни-
те двигатели за икономически растеж, както и че като цяло 
стартиращите и малките фирми са много по-иновативни от 
големите корпорации, с техните тежки административни 
структури. Една добра възможност за малките фирми, фо-
кусирани върху нови технологии, е Процедурата „Развитие 
на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“, която 
беше обявена неотдавна в рамките на Оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската ико-
номика” 2007-2013 г.

Процедурата, която ще се ръководи от Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 
(ИАНМСП), има за цел да стимулира

появата на повече иновативни предприятия

в България, като им предостави интегрирана консултант-
ска и инвестиционна подкрепа за изпълнението на успешни 
проекти за внедряване в производството и пазарна реали-

зация на иновативни продукти, процеси и услуги с висока 
добавена стойност. Общият размер на безвъзмездната фи-
нансова помощ е 19 558 300 лв., включително 16 624 555 лв. 
от Европейския фонд за регионално развитие и 2 933 745 лв 
национално съфинансиране. Всички проекти трябва да включ-
ват съфинансиране от страна на кандидата. Процедурата е 
открита и е без определен срок за кандидатстване, а про-
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рИ европейски пари за иновативни стартъпи

НОВА ПРОцЕДуРА ПО ОП КОНКуРЕНТОСПОСОБНОСТ РАЗПРЕДЕля БлИЗО 20 МлН. лВ. ЗА СТАРТИРАЩИ 
НОВАТОРСКИ КОМПАНИИ
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ектните предложения се подават в Териториалните звена на 
Междинното звено (ИАНМСП).

По процедурата могат да кандидатстват всички юридиче-
ски лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Тър-
говския закон или Закона за кооперациите, чието седалище е 
в Република България. Те обаче трябва да отговарят на изис-
кването да са регистрирани до три години преди датата на 
подаване на проектното предложение на процедурата, както 
и да могат да се впишат в определението

микро, малки или средни предприятия,

по смисъла на Закона за малките и средните предприятия. 
Освен това кандидатите трябва да са пряко отговорни за из-
пълнението на  дейностите по проекта, а не да действат в ка-
чеството на посредници. Те трябва също и да притежават или 
да са в процес на придобиване на правата на интелектуална 
собственост върху внедрявания по проекта иновативен про-
дукт, процес или услуга, като е възможно те да притежават 
патент за изобретение или свидетелство за регистрация на 
полезен модел, да внедряват иновативен софтуер – собстве-
на разработка, иновативни продукти, процеси, услуги, чиито 
права по интелектуалната собственост са апортирани в ка-
питал ана кандидата от притежателя на тези права, както и 
да са подали заявка за патент за изобретение в Патентното 
ведомство. Едно предприятие може да кандидатства най-мал-
ко за 50 000 лв., а максималният размер на безвъзмездната 
финансова помощ е 1 000 000 лв. За услуги обаче сумата не 
може да е повече от 391 166 лв.

Няма да бъдат одобрявани проекти,

когато патентованото изобретение или регистрираният 
полезен модел е предмет на договор за изключителна лицен-
зия, в която лицензополучателят е различен от кандидата по 
процедурата и лицензодателят не е уговорил в лицензионния 

договор да има 
право сам да 
използва ли-
цензираното 
изибретение. 
Други вариан-
ти, в които 
проектите ще 
бъдат отхвър-
ляни, са ако 
патентът е 
обезпечение 
по съдебен иск, 
обект на осо-
бен залог или е част от маса по несъстоятелност, както и 
ако са налице неплатени такси, дължими за поддържането му. 
Микропредприятия, които имат седалище или клон на терито-
рията на община от селските райони или са заявили за подпо-
магане дейности по проекти, които се осъществяват в така-
ва община, също няма да бъдат допускани. Други недопустими 
кандидати са фирми за преработка или маркетинг на горски 
продукти, такива, които се занимават с производство на хра-
нителни продукти или напитки, преработка на кафе и чай, про-
изводство на готови храни за животни, както и на малц.

Проектите по процедурата трябва да са с продължител-
ност най-много 24 месеца и да се изпълняват

само на територията на България.

Освен това ако кандидатствате, трябва да имате предвид, 
че не се допуска да реализирате проекта в партньорство с 
други предприятия.

Допустимите видове проекти включват стартиране от 
съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, 
допустим по процедурата, в допълнение към досегашната дей-
ност, разширяване на дейността на съществуващо предприя-
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тие, диверсификация на продукцията на съществуващо пред-
приятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти, както 
и фундаментална промяна на цялостния производствен про-
цес в съществуващо предприятие. По Елемент „Инвестиции“ 
на процедурата можете да кандидатствате за придобиване 
на нови машини и съоръжения (вкл.компютърно оборудване, 
необходимо за работата на специализиран софтуер, свързан 
с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга), 
придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които 
се влагат при създаване на части от или на цялата поточно 
линия за производство на иновативния продукт или реализация 
на съответния иновативен процес,

придобиване на специализиран софтуер,

свързан с внедряването на ино-
вативния продукт и подобряване на 
функционалните характеристики на 
съществуващи сгради или производ-
ствени помещения. По Елемент „услу-
ги“ допустимите дейности включват 
консултантски услуги, свързани със 
създаване или оптимизиране на тех-
нологии за производство на иноватив-
ния продукт, респективно внедрява-
не на иновативния процес или услуга, 
консултантски и юридически услуги, 
свързани със защита на правата върху 
интелектуална собственост по внед-
ряване на проекта на иновативни про-
дукти, разработването на маркетингови планове и стратегии, 
включително извършване на маркетингови проучвания и анали-
зи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, 
развитие на дистрибуционни мрежи и др., консултантски услу-
ги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на 
внедряване на иновативния продукт, сертификационни услуги, 

визуализация на проекта (до 3 000 лв.) или одит на проекта (до 
1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 
10 000 лв.). Не се превдиждат никакви ограничения относно 
произхода на придобиваните дълготрайни материални и нема-
териални активи.

Разходите по проекта

трябва да са необходими за изпълнението му и да отгова-
рят на принципите за добро финансово управление - икономич-
ност, ефикасност и ефективност на вложените средства. 
Освен това те трябва да бъдат действително извършени в 
периода от влизане в сила на договора за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ до края на срока на изпълнение на 

проекта, с изключение на разходите 
за одит на проекта, които трябва да 
са действително извършени и плате-
ни не по-късно от срока за предаване 
на финалния отчет по проекта. Друго 
изискване е всички разходи да са отра-
зени в счетоводната и данъчната до-
кументация на бенефициента и да мо-
гат да се установят и проверят, като 
са подкрепени от оригинални разход-
но-оправдателни документи. Самите 
дълготрайни материални и нематери-
ални активи, придобити със средства 
по проекта, трябва да се използват 
изключително в предприятието-полу-
чател на помощта, да се разглеждат 

като амортизируеми активи, да са закупени от трети лица 
при пазарни условия, да бъдат включени в активите на бене-
фициента и да останат в предприятието и региона-получател 
на регионалната помощ за срок от минимум три години.

Допълнителна информация за процедурата е достъпна на 
адрес: http://www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org.
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услугите за фотоепилация стават все по-популярни у нас и 
не е никак чудно, че през последните месеци все повече чуж-
дестранни играчи от този сектор проявяват интерес към 
българския пазар. Поредният пример за това е стъпването 
у нас на испанската верига за фотоепилация No+Vello (http://
www.nomasvello.bg/) в началото на миналата година, а добра-
та новина за предприемачите е, че компанията предлага въз-
можност за франчайзинг под нейната марка.

С повече от 450 центъра в Испания и Португалия, No+Vello 
е най-голямата верига за фотоепилационни услуги на Иберий-
ския полуостров и

най-бързо разрастващият се франчайз в 
Испания.

Компанията се специализира в предлагането на услуги за 
фотоепилация и фотоподмладяване на революционно ниска 
цена. Компанията е създадена в края на 2007 година в Испа-

ОТ СКОРО ИСПАНСКАТА КОМПАНИя No+VELLo ПРЕДлАГА 
ИНТЕРЕСНА ВъЗМОЖНОСТ ЗА ФРАНЧАйЗИНГ у НАС
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ния и само за няколко месеца сe превръща в лидер на пазара на 
епилационни услуги. След успеха си в Испания (повече от 400 
франчайза), No+Vello се консолидира и в Португалия, където за 
по-малко от година са открити 60 центъра и се очаква до края 
на 2009 година броят им да достигне 90. No + Vello използва 
уреди за фотоепилация с интензивна пулсираща светлина (IPL) 
от последно поколение, които позволяват да се третира всеки 
тип кожа и окосмяване. уредите използват безболезнена, безо-
пасна и лесна за прилагане техника, която постига ефективни 
и трайни резултати, несравними с традиционните методи на 
епилация. През следващите месеци, компанията подготвя раз-
витието си на

нови международни паза-
ри,

сред които освен България, са 
още Румъния, Бразилия и Мексико.

Българският офис на No+Vello 
разполага с квалифицирани специа-
листи и достъп до медицински кон-
султации от централата, което е 
гаранция за безопасността и ка-
чеството на процедурите. „Нашата 
цел в България е да популяризираме 
фотоепилацията, услуга с нараства-
що търсене, но считана до момен-
та за луксозна поради високата си 
цена. No+Vello ще предлага фиксира-
на унисекс цена от 40 лева на зона 
и процедура, която ще превърне фо-
тоепилацията в услуга, достъпна за 
широк кръг потребители“ - коменти-
ра Рандъл Нелсън, представител на 
No+Vello и мастер франчайзополуча-
тел за България. Компанията пред-
вижда

да открие у нас между 15 и 20 центъра

за фотоепилация през следващите две години.
Първият салон на марката в България отвори врати пре-

ди половин година в столичния квартал Изток в присъствие-
то на представители на посолството на Кралство Испания в 
България. „За нас е удоволствие да се грижим за красотата и 
удобството на нашите клиенти. Отделяме специално внима-
ние на особеностите на кожата при всеки посетител и всич-
ки наши клиенти получават безплатен тест” - заяви тогава 
Марияна Семерджиева, собственик на първия No+Vello салон. 

Според Рандъл Нелсън: „Пазарът за 
фотоепилация е с ясна тенденция 
на растеж. Наблюдаваме нараства-
що търсене, особено сред младите 
хора и мъжете.” 

През декември 2010 г. No+Vello 
откри четири нови салона на топ 
места в столицата - Сердика цен-
тър Мол, кварталите лозенец, Мла-
дост 1 и Студенстки град. Така на 
практика марката затвърждава 
експлозивното си развитие и в Бъл-
гария със 7 салона само за 9 месеца 
присъствие на пазара.

Какво получават фран-
чайзинг партньорите?

Срещу ниско-разходна инвести-
ция No+Vello предоставя на свои-
те франчайзпартньори екслузивна 
територия, уред за фотоепилация 
от последно поколение, обучение, 
мебелировка, маркетингови мате-
риали, оперативно ръководство и 
бизнес съвети преди, по време на 
и след откриването на центъра за 
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фотоепилация. Франчайз формулата на No+Vello е подходяща, 
както за инвеститори, така и за хора, търсещи собствена 
заетост. От франчайзинговите собственици не се изисква 
бизнес опит или познания в областта на фотоепилацията. 
Необходимо е помещение от минимум 35 м2 в зона с голям 
човекопоток, но не е задължително то да бъде на голяма тър-
говска улица.

С атрактивната цена от 30€ (40 лв) на зона и процеду-
ра No+vello е първата марка, която успя да въведе идеята за 
единна тарифа, както на национално, така и на международно 
ниво, и по този начин стана първата и най-рентабилна фран-
чайз верига за фотоепилация. Преди появата на компанията, 
фотоепилацията беше предназначе-
на за хора с много висока покупател-
на способност.

Франчайз таксата

е 25 000 евро (без ДДС). Тя включ-
ва ексклузивна територия, оборуд-
ване за фотоепилация, мебелировка, 
включваща бюро, мениджърски стол, 
три стола за посетители, операти-
вен стол и др., козметично легло, уве-
личителна лампа и помощна масичка, 
външен знак в стандартен размер, 
външни стикери за прозорци в стан-
дартен размер, четири декоратив-
ни табла и четири униформи. Освен 
това на разположение на франчайзо-
получателя има и рекламни матери-
али, включително 20 000 флаера за 
първоначална реклама, 500 покани за 
посещение и др. Той получава също и 
консултация за вътрешния дизайн на 
обекта, управленски софтуер и пър-
воначално обучение, както и опера-
тивно ръководство.

„Ключът към нашия успех се дължи на

либерализацията на услугата,

правейки я достъпна за всеки човек, като по този начин 
се превърнахме в една от най-рентабилните франчайз вери-
ги. Освен това, съществуват и други аспекти, които подпо-
могнаха бързия растеж на веригата: пазарът е във възход; 
непрекъснато се увеличава търсенето на услуги, свързани 
с естетиката и красотата; инвестицията е малка, а уп-
равлението – лесно; рентабилността е много висока, като 

възвръщаемостта средно е между 
8 месеца и 1 година“ - посочват от 
No+Vello.

Към момента веригата има обек-
ти в жк. Изток, на ул. Константин 
Кисимов №2А, в центъра на ул. Глад-
стон №60 (в близост до площад 
Славейков), в жк. люлин, блок 385, 
вход Б, магазин 3 (до Кооперативния 
пазар и Пощата), в жк Младост 1, 
бул. йерусалим,бл. 51, вх. Б (в бли-
зост до метрото), в Студентски 
град, на ул. Академик Борис Стефа-
нов №1, вх.4, партер (в близост до 
зала Христо Ботев, до спирката на 
автобуси 280 и 94), в лозенец, на 
бул. Джеймс Баучер № 91 (в близост 
до хотел Кемпински Зографски), в 
Сердика Мол, на бул. Ситняково № 
48 (Етаж -1, срещу Costa Coffee) и 
предстои откриването на обект в 
Манастирски ливади, ул. Казбек № 
61.
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куриерски и пощенски услуги

Един от парадоксите в развитието на куриерските услуги през 
последните години е, че приходите от такава дейност се увеличиха, 
въпреки възхода на електронната поща, която обезсмисли изпращане-
то на чиста информация на хартия. Въпреки това именно интернет 
спомогна куриерските услуги да се развиват с бързи темпове, поради 
ръста при електронната търговия и много по-бързата глобализация 
на икономиката. В резултат на това обемът на приходите от та-
кива услуги в национален мащаб се увеличава ежегодно, а в добавка у 
нас пазарът на универсални пощенски услуги се определя като слабо 
конкурентен. Какво по-хубаво за навлизането на нови играчи в секто-
ра? Още повече, че предлагането на различни нови услуги с добавена 
стойност дава възможност за запазване и увеличаване на обороти-
те на фирмите от бранша, въпреки кризата. Нови възможности има 
например в сфери като плащането на битови сметки за ток, вода, 
парно, стационарни и мобилни телефони, данъци, интернет и др.

Ако имате желание да стартирате подобна дейност, но осъзна-
вате, че изграждането на национална куриерска мрежа и лицензи-
рането от държавата е скъпо начинание, бихте могли да се присъ-
едините към някоя вече съществуваща марка. Чудесна възможност 
предлага

франчайзинг програмата на T –PoST

- мрежа от пощенски станции на територията на България. Соб-
ственикът на търговската марка T–PoST - Тип Топ Куриер АД - е пър-
вият лицензиран за предоставяне на услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга частен пощенски оператор с лицен-
зия номер №1-002 издадена на 21.09.2006 г. Към момента веригата с 
марка T – PoST включва над 60 пощенски станции в 51 населени места. 
Компанията е една от първите куриерски фирми, които оперират 
на българския пазар с 15 годишен опит в доставката на куриерски 
пратки. Дружеството разполага със собствена логистична мрежа 
за транспортиране на пратки и товари до всяко населено място в 
страната. Особено внимание се отделя на внедряването на съвре-
менни информационни технологии за извършване услугите, по уни-
кална за страната, заявена за патентоване, технология. Тип - Топ 
Куриер АД има въведена система за управление на качеството за 
универсалната и неуниверсалните пощенска услуга ISo 9001:2008. 
Сред

ТИП ТОП КуРИЕР РАЗВИВА СОБСТВЕНА ФРАНЧАйЗИНГ ВЕРИГА ПОД МАРКАТА T-PoST
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предимствата на компанията

са също индивидуална лицензия за извършване на пощенски па-
рични преводи, възможност за електронно насочване и проследя-
ване на всяка пратка, както и 100% собствени транспортни сред-
ства, офиси и хъб. Тип Топ Куриер доставя над 25 000 пратки всеки 
ден и осъществява 100% покритие на територията на страната 
до 48 часа. Компанията може да се похвали и с над 7 000 000 раз-
пространени рекламни материалa всеки месец. Тип Топ Куриер АД 
е регистрирано през 1996 г. Активната франчайзингова кампания 
на куриерската фирма стартира в началото на 2010 г. Решението 
за това е продиктувано от регулаторната рамка в страната и 
монопола на Държавните пощи, върху кореспондентските пратки 
до 50 гр. до

31 декември 2010 г., като от 1 януари 2011 г. пощенската мрежа 
на Т-Post вече има възможност да се развива на либерализиран по-
щенски пазар, като равноправен конкурент на

държавната поща. Към настоящия момент броят на франчайз 
офисите на компанията в страната е 54.

Каква дейност могат да развиват франчайз 
партньорите?

Ставайки част от Първата частна пощенска мрежа като фран-
чайзер предприемачите могат да продават пълната гама от пред-
лаганите от дружеството услуги. Тя включва пощенски пратки (ко-
респондентски пратки, препоръчани пратки, препоръчани пратки с 
известие за доставяне), пощенски колети, куриерски услуги (прат-
ки за страната със или без наложен платеж, обявена

стойност, плащане при получателя или трета страна със срок 
на доставка на следващ

работен ден, изпращане на международни куриерски пратки, 
както и бързи градски куриерски услуги в рамките на населеното 
място). Други възможности пред франчайзополучателите са пла-
тежните услуги, включително изпращане и получаване на пари за 
страната и чужбина, плащане на битови сметки към почти всич-
ки основни и регионални доставчици на услуги, превод по банкови 
сметки и др. Сред допълнителните дейности, които могат да се 

извършват под марката T-Post, са абонамент за печатни издания, 
продажба на стоки и консумативи, заплащане на Екотакса, както 
и приемане на заявки за безадресно разпространение на рекламни 
материали по пощенски кутии.

Първоначалната такса

за стартиране на франчайз бизнес към куриерската верига е 
едва 1500 лв. Изисква се и депозит от 1000 лв, който се актуали-
зира в зависимост от оборота. Хубава новина за франчайзополу-
чателите е, че няма месечни такси. Допълнителната инвестиция 
в старта на бизнеса включва офис помещение на приземно ниво с 
минимална площ от 20 кв.м., на атрактивно място с пътникопоток 
и възможност за инсталиране на рекламна табела. Желателно е 
до него да има възможност за спиране на товарни автомобили. От 
Тип Топ Куриер изискват всяко работно място задължително да е 
оборудвано с компютър, метрологично заверена електронна везна, 
лазерен принтер и баркодчетец. Помещението отвътре трябва да 
е боядисано в тъмно жълт цвят (боята се предоставя безплатно) и

с подходящо вътрешно обзавеждане цвят „махагон”. Франчайзо-
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дателят осигурява възможност за получаване на мебелировката под 
наем или на изплащане. Необходимият софтуер за извършването на 
услугите се предоставя за ползване безплатно. Друго условие е на-
личието на интернет връзка със статичен IP адрес. Ако се събират 
пратки от адреси на клиенти, франчайз партньорът трябва да има 
автомобил, брандиран с логото на Т – Post.

Какво ще спечелите от партньорството?

Очакваният оборот и печалбата на франчайзополучателя зави-
сят от уменията му да привлича клиенти и потребители на услуги-
те. Ориентировъчни параметри за малко населено място са между 
1000 и 5000 лв. месечен оборот. По оценка на франчайзодателя, сро-
кът на възвръщане на инвестицията е максимум една година. Фран-
чайзът се предлага за всяко населено място в страната, където 
няма открит такъв обект. Важно е обаче офисът да бъде на удобно 
за потребителите място и с подходящ външен вид, одобрен от Тип-
Топ Куриер АД, посочват представители на фирмата.

Ексклузивитет

Когато разкрие офис в даден район на града, франчайзополучател 
получава ексклузивитет за съответната територия, който се из-
черпва с това, че в района няма да се предоставя франчайз на друг 
франчайзополучател без съгласието на първия. Това обаче не означа-
ва, че франчайзополучател на друг район не може да сключи договор 
и да обслужва клиенти с офиси на територията на въпросния обект. 
Срокът на договора е три години, като подновяването му се извърш-
ва три месеца преди изтичането му при съгласие на двете страни.

Как изглежда перфектният франчайзополуча-
тел?

Той трябва да разполага с помещение на комуникативно и дос-
тъпно място, а като предимство се счита да има опит в ползване-
то или предоставянето на пощенски и куриерски услуги. Дейността 
може да се съчетава и с други търговски дейности или с предос-

тавяне на други услуги, но в този случай, трябва да има обособено 
работно място за предоставяне на услугите на Т - Post. „лицата 
прадоставящи услугите на първия частен пощенски оператор тряб-
ва да са с чувство за отговорност, комуникативни, усмихнати и лю-
безни“ - обясняват от компанията. Като част от партньорството 
един или няколко служителя на франчайзополучателя ще преминат 
задължително обучение в най-близкия регионален център на Т – Рost, 
каквито има в градовете София, Благоевград, Враца, Пловдив, Пле-
вен,

Бургас и Варна. Обучението е безплатно, но разходите за транс-
порт, нощувки и

командировъчни са за сметка на франчайзополучателя. Обучение-
то е със срок от 5 до

10 дни и завършва с изпит.

Рекламна подкрепа

При стартиране на бизнеса франчайзодателят предоставя без-
платно рекламна табела, съобразена с външния вид на помещение-
то, вътрешни информационни и указателни табели, лицензи и сер-
тификати. Обектът се включва в другите рекламни материали и 
инициативи на компанията. Отпечатването на визитки е за смет-
ка на франчайзополучателя. Предимство е, че пощенските станции 
на Т - Post в цялата страна са свързани в единна компютърна мрежа 
и екипът на фирмата знае в реално време всичко за пратките, кои-
то доставя и така може да следи и управлява всички процеси.
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четири неща, които собствениците  
на малък бизнес трябва  
да направят през 2011

В онлайн портала за маркетинг outspoken Media, занима-
ващата се с оптимизация на сайтове Lisa Barone е събрала 
любопитни съвети за това как бизнесмените могат да опти-
мизират своето онлайн присъствие през новата година. Спо-
ред нея е задължително условие за всеки бизнес, независимо 
от мащаба му, е да намери начин да осъществи долуописаните 
стъпки или в противен случай може да се откаже от успех при 
все по-нарастващата конкурентна среда. В глобалната мрежа 
промяната се вижда мигновено с настъпването и. Затова ако 
искате да сте актуални трябва постоянно да следите ново-
стите, за да останат вашите продукти на върха. Ако бизнес 
средата се променя за месеци и години, то Интернет прос-
транството се променя за седмици и часове. Според Lisa само 
преди 16 месеца е било достатъчно да локализирате вашето 
съдържание, да създадете добър сайт и да го направите лесно 
достъпен в търсещите машини, чрез използването на опреде-
лени ключови думи, за да станат продуктите ви видими онлайн. 
Нещата обаче са променени и сега е доста по-трудно да из-
лезете на по предни позиции, благодарение само на тези семп-
ли техники. Отново определящо за вашето присъствие онлайн 

ще бъде видимостта ви в Google, които владеят най-голям дял 
сред онлайн търсенията и рекламата в Интернет. Следвайки 
следващите няколко стъпки ще успеете да се представите 
по-добре пред „доцент Google“, а защо не и да вземете изпита 
си с отличен, което означава да популяризирате вашия бизнес 
онлайн в степен, че да печелите от това.

КАК ИНТЕРНЕТ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ЗА ПОПуляРИЗИРАНЕТО НА БИЗНЕСА ВИ ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА?
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Първа стъпка: Направете всичко, което вече 
знаете

В идеалния свят има написани редица конвенционални ръковод-
ства, стратегии и трикове за това как трябва да създавате и про-
мотирате вашия сайт онлайн. Зароди се цяла наука за SEo (Search 
Engine optimization), която се грижи за това сайтът ви да бъде на 
първите места при резултатите от уеб търсенето. Спазвайки 
тези препоръки и движейки се по учебник, ще си осигурите мини-
мума внимание от постоянно изместващата своя фокус онлайн ау-
дитория. За да останете в полезрението на клиентите ви трябва 
да умеете бързо да се адаптирате към промените и постоянно 
да нагаждате собствените си критерии за това, което наисти-
на е важно и нещата, които вече са загубили притегателната си 
сила. Онлайн тенденцията е постоянно локализиране на бизнеса ви, 
което ще ви постави крачка пред вашите директни конкуренти. 
Това означава, че ако не сте довършили задачите от учебника е 
време да го направите. Създайте съдържанието си съобразено с 
вашите потребители. Например ако имате магазин за гуми в Пе-
трич, се старайте да направите сайта си видим онлайн, точно 
по тези критерии. Така, че когато някой търси „гуми, Петрич“, да 
сте в предните места на Google. локализирайте съдържанието си 
и се постарайте да станете видими на всички сайтове свързани 
с вашето населено място, така че те да съдържат линкове към 
собственият ви сайт, за да може Google да ви асоциира с конкрет-
на географска област. Това е първата и най-важната част, която 
ако не сте направили е крайно време да реализирате. Но и е само 
началото, затова продължаваме напред...

Втора стъпка: Отбележете ясно своето мяс-
то на картата на света

През април месец миналата година светът на местното тър-
сене на стоки се промени завинаги. Това се случи след като Google 
ясно заяви намеренията си с тяхната услуга Google Places. И по-
неже Google имат славата на лидер при организирането на данни 
в световен мащаб, то Google Places автоматично се зае с теж-
ката задача да организира фирмите на местно ниво. Google Places 

е услуга за бизнеса която позволява на всеки безплатно да добави 
своя информация в системата. След нейното въвеждане тя ста-
ва достъпна при търсения в Google Maps и други онлайн услуги на 
Google. Какво значи това за бизнеса ви? Независимо дали имате 
баничарница, луксозен ресторант или сте счетоводна къща въвеж-
дането на вашите координати, включващи дестинация на офиса, 
телефони за контакт и други идентифициращи бизнеса ви данни ви 
прави мигновено видими за хиляди потенциални клиенти по света. 
В момента този ефект се подсилва допълнително и от модата на 
мобилния Интернет и Android устройствата. Те включват пред-
варително инсталирани и настроени GPS навигация и софтуер за 
определяне на местоположението, което означава че всеки човек с 
подобен смартфон с няколко докосвания на дисплея може да достиг-
не до вашият ултра модерен но никому неизвестен бар. В момента 
има над 50 милиона отбелязани дестинации. Ако вашият бизнес не 
е сред тях, то определено изоставяте от тенденцията.

Това не е нещо, което може да игнорирате с лесна ръка дори в 
България. За да заявите своето място в Google посетете Google 
Places и добавете информация за вашия бизнес. Попълнете профила 
си с основна информация, област на извършваните услуги, работно 
време, снимки, видео и други допълнителни материали, които смя-
тате за подходящи и привличащи клиенти. Ако имате възможност 
и желание е добра идея да попълните всяка една създадена секция, 
защото това ще вдигне рейтинга ви пред Google. Google Places е 
масивна промяна в начина по който Google определя значимостта 
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на търсенето по зададени думи, затова е задължително да при-
съствате в тази услуга.

Ето и няколко съвета за оптимизиране на ин-
формацията ви в Google Places

* Както вече споменахме, 
попълнете всяко едно поле от 
бизнес профила ви. Може да ви 
се стори досадно или да не же-
лаете да споделите толкова 
информация, особено ако сте 
стартираща фирма и няма как-
во да покажете за вашият биз-
нес. Независимо от усилията, 
които ще ви коства тази едно-
кратна дейност, след това тя 
става вашата онлайн визитна 
картичка.

* Включете добре обмислени ключови думи, най-добре описващи 
вашите продукти и услуги. Вече обяснихме, че е важно не само да 
описвате какво правите, но и къде го правите. Все пак това е ло-
кализиране на търсенето на местно ниво.

* Старайте се да привличате положителни отзиви. Всеки може 
да коментира вашият бизнес, затова е важно да събирате положи-
телни отзиви за вашата дейност.

Google Places е нова услуга, но въпреки това е изключително 
важна за видимостта на бизнеса ви онлайн. Както всичко друго и 
тя е в процес на постоянна оптимизация и промяна. Съвети по те-
мата как да бъдете по достъпен чрез Google Places може да откри-
ете в блога на   Mike Blumenthal на адрес: http://blumenthals.com/blog

Трета стъпка: Проверете за други подобни 
услуги

Google Places не е единствената подобна безплатна услуга с 

която може да популяризирате бизнеса си. С развитието на соци-
алните медии се появиха множество сайтове създаващи локални 
общества в които бизнес собствениците да рекламират директ-
но продуктите и услугите си. Въпреки, че все още няма ясно изра-
зени лидери сред тези услуги, е добра идея да присъствате в мак-
симален брой за да покриете по-голяма част от потенциалните ви 

клиенти.

Ето няколко услуги 
които да следите:

FourSquare: FourSquare е 
сред първите и най-популяр-
ни апликации за определяне на 
местоположението на потре-
бителите и. Дори да нямате 
грандиозни планове за онлайн 
присъствие, като собственик 

на малък бизнес е добра идея да проверите дали вашето заведение 
е отбелязано в програмата и информацията за него е коректна. 
Може да се окаже че доста ваши клиенти ползват тази услуга и 
ако някой злонамерен конкурент ви е добавил с неправилни данни е 
възможно репутацията ви да пострада от мненията за вас на по-
требителите на FourSquare. За да добавите бизнеса си, трябва да 
си направите регистрация в услугата и да свържете информация-
та в нея за вас с вашият сайт и всичко, което пожелаете. Може да 
използвате функциите на FourSquare за анализ на потребителите 
ви, и за това каква е репутацията на бизнеса ви. Повече за предим-
ствата и как да използвате системата ще откриете тук: http://
foursquare.com/businesses/

Facebook Places: Според слуховете 30 милиона от 150 милиона 
активни потребители на Facebook, което е 20% от общият им 
брой са пробвали Facebook Places. И въпреки че те не са толко-
ва активни като потребителите на FourSquare - лидер сред тези 
услуги, огромният брой ежедневни посетители на Facebook не е 
за подценяване. Бизнесът ви трябва да присъства във Facebook 
Places дори да не планирате да ползвате тази услуга постоянно. 
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Просто може да се регистрирате и да следите от време на време 
кой ви посещава.

За целта посещавате Facebook.com и търсите информация за 
фирмата ви. Ако не откриете такава може да я добавите чрез   
Touch.Facebook.com или посещавайки Places от съответната 
iPhone или Android програма. В случай, че някой ви е добавил, може 
да заявите че това е ваш бизнес, за да слеете статистиките от 
търсенето ви в Places с Facebook профила на компанията ви. Пове-
че по темата може да научите от написано за целта ръководство 
на този сайт: http://www.scribd.com/doc/36174288/Facebook-Places-
for-Advertisers

Twitter Places: През лятото на изминалата година и Twitter стар-
тираха локализираща услуга за бизнес собствениците за да доба-
вят повече контекст към кратките съобщения в мрежата. Twitter 
Places позволява на потребителите да добавят към съобщенията 
си дадена локация. Понастоящем тази услуга е рядко ползвана от 
потребителите, но се очаква скоро да бъде отворена за бизнеса 
подобно на системите на Google и Facebook. Докато това стане 
факт предприемачите могат да включат настройките в Twitter за 
определяне на местополжението им чрез гео локация. След акти-
вирането и Twitter ще показва списък с близки до вас места, както 
и ще ви даде възможност да добавяте собствени - като например 
офиса на фирмата ви.

Четвърта стъпка: Колекционирайте положи-
телни отзиви

В традиционното търсене онлайн всичко е свързано с линкове-
те към вашия сайт, но при локалното търсене на услуги всичко 
се върти около обратната връзка или по-точно как клиентите ко-
ментират вашия бизнес. Трябва да следите тази информация, да я 
обработвате и използвате положителните мнения, например попу-
ляризирайки ги на собственият си сайт. По този начин получава-
те едновременно няколко положителни за онлайн присъствието ви 
ефекта:

* Демонстрирате че сте в крак с последните технологии и в 

същото време оценявате обратната връзка от вашите клиенти.
* Използвате положителните мнения на потребителите ви за 

безплатна реклама
* Ставате значимо по видими, не само сред специализираните 

услуги, но и сред търсещите машини като Google, Bing и други.
* увеличавате посещаемостта на корпоративния ви сайт чрез 

връзките от подобни услуги.
* Може да агрегирате цялата обратна връзка за бизнеса ви и 

да правите бързи анализи за това как се развива, за да взимате 
коригиращи промени, когато такива се налагат.

За всеки собственик на бизнес това са основните области върху 
които трябва да фокусират вниманието си онлайн през настояща-

та година. Въпреки, че присъствието ви навсякъде изглежда като 
доста работа за вършене, и това наистина е така, то си струва 
усилията. Google вдигна високо летвата за манипулация на резул-
татите при търсенето, и затова ако не искате да плащате по-
стоянно за реклама е добра идея да се възползвате от всеки метод 
за популяризиране на присъствието ви онлайн. Не забравяйте и за 
процеса по постигане на целта - веднъж въвеждате информация на 
съответните места и след това тя става видима за всички в про-
дължение на израстването на бизнеса ви. Какво чакате? Време е да 
стартирате усъвършенстването на онлайн стратегията си сега!
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пазарът на мобилни приложения ще се 
оценява на 25 млрд. долара до 2015 г.

Ако сте програмист, не е изключено и вие през последните 
месеци да сте планирали да се захванете с разработката на 
собствено мобилно приложение за някоя от най-популярните 
операционни системи за смартфони, с надеждата да забога-
теете. А ако не сте – много е възможно поне да имате познат 
с подобни планове. Истината е, че през последните две години 
пазарът на приложения за мобилни телефони се развива с бурни 
темпове и това, което до скоро беше територия за големите 
и средни компании от световно ниво, днес носи бизнес на

хиляди малки екипи от разработчици,

сред които вече има и стотици българи.
Новината от последната седмица е, че според най-новото 

изследване на този пазар, проведено от MarketsandMarkets, той 
ще се развива с още по-бързи темпове занапред. Докладът, 
озаглавен „Световният пазар на мобилни приложения (2010 – 
2015)“, прогнозира, че в глобален мащаб този сектор ще дос-
тигне стойност от 25 млрд. щ. долара до 2015 г. За да си дадем 
сметка, колко голям ръст е това, ще добавим, че към края на 
2010 г. той е бил едва 6.8 млрд. щ. долара. Анализаторите очак-
ват онлайн магазинът App Store на Apple да запази лидерската 
си позиция през следващите четири години, достигайки 20.5% 
от пазара, а цялостният ръст на този сегмент да достигне 
29.6% до 2014 г. Само преди два дни тази прогноза беше по-
твърдена от Apple, чиито представители обявиха, че броят 
на даунлоудите (свалянията на приложения) от нейния онлайн 
магазин е достигнал

умопомрачителната цифра от 10 милиарда.

Apple App Store позволява на потребителите да свалят при-

НОВАТА ДВИЖЕЩА СИлА В ТОЗИ СЕГМЕНТ ЩЕ БъДАТ ТАБлЕТИТЕт
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ложения и игри за смартфоните iPhone, плеърите iPod touch и 
таблетите iPad.

Факторите за този бурен растеж са много. На първо мяс-
то това е конкуренцията между най-популярните операционни 
системи – ioS, Android, BlackBerry oS, Symbian, а от скоро Bada 
на Samsung и др. платформи. Всички те създават все пове-
че улеснение пред разработчиците на приложение. Появата на 
нови мобилни мрежови технологии, като LTE и падането на це-
ните за мобилен пренос на данни също имат своето позитивно 
значение. А ръстът на продажбите на смартфони в целия свят 
улеснява достъпа на потребителите до приложения.

Северна Америка ще продължава да бъде най-бързо растя-
щият пазар на приложения през изследвания период с 41.6% от 

всички приходи от тази дейност. По брой на свалени приложе-
ния обаче Азиатско – тихоокеанският регион ще води с 36% 
дял. Добрата новина за българските разработчици е, че про-
дажбата на мобилни приложения е бизнес, при който

няма значение къде се намираме

и те спокойно могат да продават своите приложения във 
всяка точка на света.

Ако сте решили да опитате късмета си в този нов сегмент, 
но все още се чудите какво приложение и за каква платфор-
ма да създадете, имайте предвид и още една прогноза. Според 
анализаторската компания Deloitte, през 2011 г. движеща сила 
в сегмента във все по-голяма степен ще стават таблетите, 
които ще започнат да заместват традиционните настолни и 
мобилни компютри. Над 50% от всички „компютърни устрой-
ства“, продадени през годината ще бъдат „не-персонални ком-
пютри“ (non-PCs). Корпорациите също ще започнат да гледат 
сериозно на таблетите през тази година и ще закупят 25% 
от всички продадени такива устройства, посочват още от 
Deloitte.
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в три лесни стъпки?

Първа стъпка – Дайте определение за вашият 
бизнес

Първата част от бизнес плана обхваща „кой, какво, кога, къде, 
защо и как да прави нещата“ във вашият бизнес. По точно трябва 
да включва отговори на следните въпроси:

логистика: Какъв бизнес ще създавате? Каква ще бъде юридиче-
ската му форма? Къде ще се намира физически офисът или производ-
ствените помещения?

Мисия и цел: Защо започвате точно такъв вид бизнес? Каква е 
вашата бизнес мисия и цел?

цели на бизнес планът: Какви са целите на вашият бизнес? Какво 
желаете да постигнете през следващата финансова година? А през 
следващите пет години?

Какво ще продавате: Какви продукти и услуги смятате да предла-
гате? Какво е нещото, което владеете и умеете да правите добре, 

така че да може да го продавате успешно на потенциалните ви кли-
енти като продукт или услуга.

С какви ресурси разполагате? Какви ресурси притежавате в мо-
мента (капитал, време, служители, доставчици, технология, хора 
които могат да ви помогнат, вашите силни страни и таланти, въз-
можности, заплахи коит могат да попречат на намеренията ви)?

Вашата организационна структура: Колко хора ще работят за 

БИЗНЕС ПлАНъТ Е ПОСТъПКОВ МОДЕл ЗА ТОВА КАК ДА ПРАВИТЕ БИЗНЕС. ТОЗИ ДОКуМЕНТ, КОйТО ТРяБВА ДА Е СВОБОДНО 
ДОСТъПЕН ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ВСЕКИ ПОКАЗВА КъДЕ СЕ НАМИРА БИЗНЕСъТ ВИ, КъДЕ ЖЕлАЕТЕ ДА СТИГНЕТЕ В БъДЕЩЕ И КАК 
ДА ГО РАЗВИЕТЕ ДО ТАМ. ЕТО И ОСНОВНИТЕ НЕЩА КОИТО ТРяБВА ДА ЗНАЕТЕ ДОКАТО ПИшЕТЕ ВАшИяТ БИЗНЕС ПлАН.
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вашата фирма? Кой ще е отговорен за разпределянето на задачите 
им? Какви длъжности трябва да заемат вашите служители? Какви 
ще бъдат техните заплати?

Втора стъпка – Създаване на маркетинг план

Следващата част от вашият бизнес план се фокусира върху това 
как да рекламирате и популяризирате вашият бизнес. Но той обхва-
ща много по-голяма част от задачи - например кои ще са вашите 
клиенти, защо вашият бизнес план е уникален и с какво това ще 
му помогне да привлече повече клиенти и 
потребители, както и маркетинговите ка-
нали които ще използвате за да стигнете 
до печалба.

Какви потребности ще задоволите? - 
Кои са вашите потенциални потребители 
и клиенти на които ще продавате стоки-
те и услугите си? Къде може да ги откри-
ете? Какви са най-големите им проблеми 
или трудности, които вашите продукти 
или услуги ще решат за тях. Как вашия 
продукт или услуга ще обогати и направи 
по приятен живота на вашите потенциал-
ни потребители, така че да продължат да 
го ползват и в бъдеще?

Кои са преките ви конкуренти? - Кой още обслужва вашите по-
требители? Какви са техните силни и слаби страни? Какво правят 
за да привлекат клиентите ви? С какво техните продукти и услуги 
са по-добри от вашите? А с какво са по-слаби?

Защо сте уникални? - Какви са силните и слабите ви страни? 
Какво ще правите по-добре от конкуренцията? Защо потребите-
лите ще купуват точно вашият продукт сред всички останали на 
пазара от които могат да избират? 

Вашата маркетингова стратегия? - Как ще реализирате вашия 
бизнес план на истинският пазар, така че да привлечете нови клиен-

ти и потребители? Какви канали от маркетинг микса ще използва-
те за да достигнете до потенциалната ви аудитория. Колко пари ще 
изхарчите за желаните дейности. Какви аспекти от бизнес планът 
ви ще реализирате сами във фирмата и кои ще делегирате на външ-
ни изпълнители?

Трета стъпка – Описание на финансовото със-
тояние

Крайната стъпка е възможно най-пълно 
описание на финансовата част на неща-
та - включващо колко пари се нуждаете за 
да стартирате и развиете бизнеса през 
първите месеци от създаването му, какви 
видове приходи и разходи очаквате, както 
в краткосрочен, така и в дългосрочен ас-
пект.

Първоначални разходи: Колко средства 
са ви необходими за да реализирате биз-
нес плана? Колко пари са ви необходими 
за наем на офис, материали, обзавеждане, 
маркетинг, техника и всичко, които ще ви 
е необходимо за изпълнение на бизнеса?

Вашите приходи: В момента откъде печелите пари и колко? Какви 
продукти и услуги са най-търсени и бихте могли да продавате? Как-
ви ще са цените на които ще ги продавате?

Вашите радходи: За какво харчите пари постоянно? От колко 
пари се нуждаете всеки месец за да преживявате?

Планиране: Колко пари смятате че бизнесът ви ще ви донесе в 
първите шест месеца, една година, три години?

Следвайки тези три кратки стъпки, може да си отговорите на 
всички необходими въпроси и да съставите солиден бизнес план кой-
то да покрие основите на всеки успешен бизнес проект.
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