ФЪРСТ КОНСУЛТИНГ
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА
ЕВРОСРЕДСТВА, ПР, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА
КОИ СМЕ НИЕ ?
„Фърст Консултинг” - консултантска компания, която предлага висококачествени консултантски
продукти и услуги в сферата на бизнес развитието, проекти, финансирани от фондовете на
Европейския съюз, и такива, финансирани от национални и други международни програми,
ПР, маркетинг и реклама.
Екипът ни се състои от експерти с доказан дългогодишен опит в подготовката и управлението
на европроекти, в разработването и осъществяването на стратегии за развитие, на
комуникационни, маркетингови и рекламни кампании.
Основната ни цел е да подкрепим развитието и популяризирането на бизнеса на нашите
клиенти.
Компанията се представлява от:

Велислава Ивановска

Кремена Райкова

Управител, ключов експерт с 15-годишен опит
в сферата на Връзките с обществеността - в
т.ч. политически, правителствен, проектен и
корпоративен ПР, маркетинг и реклама.

Икономически директор, ключов експерт с
10-годишен опит в сферата на финансите,
бизнес развитието и международните
програми и проекти.

УСЛУГИ
1) Европроекти, финансирани от национални и международни програми
 Консултации за оптимално финансиране и усвояване на средства от Европейските
Фондове;
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Разработване на проекти;
Разработване на тръжна документация;
Управление по изпълнението и отчитането на проекти;
Професионални обучения;
Изготвяне на анализи, материали и статии в сферата на Европейските Фондове.

2) Бизнес развитие
 Разработване на бизнес планове и стратегии за развитие
 Стартиране на нов бизнес
 Възможности за кредитиране на бизнеса
 Инвестиционни проекти
 Бизнес проучвания и анализи
 Финансови и икономически оценки
 Мениджмънт планиране
3) ПР, маркетинг и реклама







Цялостно консултиране в сферата на връзките с обществеността;
Разработване и реализация на комуникационни стратегии и планове;
Организация и осъществяване на информационни и публични събития;
Мониторинг и оценка на информационните мерки и продукти;
Разработване и изпълнение на рекламни и маркетингови стратегии;
Провеждане на маркетингови и пазарни проучвания и анализи.

Портфолиото на Фърст Конслутинг съдържа още организация на публични информационни
корпоративни и лични събития. Някои от най-големите събития, които сме организирали през
изминалата година, са:
Бизнес събития
1. Годишни бизнес награди на ВИЗА клуб и партньори;
2. Официално откриване на новата офис сграда и шоурум на "Бултекс 99";
3. Организиране и провеждане на Учредителното събрание на Професионалната асоциация
"Европейски и национални програми за развитие";
4. Организиране и провеждане на месечни срещи на членове на Асоциация "Щастливите и
силни жени";
5. Коледен благотворителен бал Фондация "Годишни бизнес награди ВИЗА клуб и партньори";
6. Коледен благотворителен базар на Асоциация "Щастливите и силни жени".

Персонални събития:
7. Организиране на различни лични събития
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Фърст Консултинг обхваща пълния цикъл в организацията и изпълнението на всяко едно
събитие - от дизайн и печат на покани, през декорации, сценарии, музика, гост изпълнители,
кетъринг и атракции, включително и медийно отразяване.
Друга основна дейност на компанията ни е разработване, дизайн и отпечатване на
информационни, рекламни и обучителни материали.

НАШИЯТ ПРИНОС КЪМ МОМЕНТА







„ФЪРСТ Консултинг“ ЕООД за периода 2011-2014 е разработила, управлявала и
успешно приключила проекти на водещи и наложени компании на обща стойност над
15 ооо ооо лева от различни Оперативни програми;
Успеваемостта на „ФЪРСТ Консултинг“ ЕООД към настоящия момент е приблизително
97,5%, което превърна компанията в една от водещите на пазара;
Фърст Консултинг е водещ организатор на едни от най-големите благотворителни
балове и бизнес събития през 2014 г.
Фърст Консултинг е изградила успешни партньорства с водещи издателски къщи и
доставчици на рекламни материали, което е основен фактор за оптимизиране на
разходите при изпълнението на дейностите по осигуряване на информационни и
рекламни материали и по организация и провеждане на различен тип събития.

Убедени сме, че високият професионализъм, съчетан с отговорност, прозрачност, ясни правила
и конфиденциалност, е предпоставка за успешна реализация на идеите и плановете за
развитие и растеж.
Приемайки и следвайки тези ценности, ние вярваме, че можем да сме вашият правилен
партньор!

ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА

“Kalamaris Group”
Ltd

VISA Club

“Rollplast” Ltd

http://www.k-group.org/

http://visa.bg/

http://www.rollplast.com/
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“Vivacom”

City Clinic
“Bultex 99” Ltd
“Remix Bulgaria” Ltd

“Industrade” Ltd

“Metalstroy”

“Kron security”

“Webstar”

British Council

Avo Bell

Jizateks Ltd

Party service Catering

https://www.vivacom.bg/

http://cityclinic.bg/
http://www.bultex99.com/
http://www.remixbg.com/aboutusen.html
http://bea-bg.com/

http://www.metalstroy.com/contact
s.php

http://www.kronsecurity.com/

http://www.webstar.bg/bg

http://www.britishcouncil.org/

http://www.avo-bell.com/

http://www.jizateks.bg/

http://www.partyservicebg.com/bg/
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Motto Catering

Max Chefs Catering

Fancy Restaurants

Motto Restaurants

Spagetti Kitchen

Mamma Mia Pizza

http://www.mottocatering.com/en/about/

http://maxchefs.com/index.php/com
ponent/content/category/2uncategorised

http://www.fancy.bg/

http://www.motto-bg.com/

http://www.spaghetti-kitchen.com/

http://www.mammamia.bg/
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Бизнес събития
1. Годишни бизнес награди на ВИЗА клуб и партньори

2. Официално откриване на новата офис сграда и шоурум на "Бултекс 99"
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3. Организиране и провеждане на Учредителното събрание на Професионалната
асоциация "Европейски и национални програми за развитие"
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4. Организиране и провеждане на месечни срещи на членове на Асоциация "Щастливите и
силни жени"

5. Коледен благотворителен бал Фондация "Годишни бизнес награди ВИЗА клуб и
партньори"
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6. Коледен благотворителен базар на Асоциация "Щастливите и силни жени"
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