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СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА 

за предоставяне на комплексна услуга „ЛИДЕР В БИЗНЕСА“ 

 

 

Лидерите в бизнеса са хората, които са много добре информирани, имат визия за развитие 

на компаниите си и работят стратегически за нейното осъществяване. 

Именно за да Ви подкрепим в цялостния процес на развитие и растеж на компанията Ви, 

разработихме комплексната услуга „ЛИДЕР В БИЗНЕСА“, за която имаме удоволствието да 

представим специалната ни оферта. 
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КОМПЛЕКСНАТА УСЛУГА „ЛИДЕР В БИЗНЕСА“ ВКЛЮЧВА: 

 

1) Консултиране в сферата на връзките с обществеността в подкрепа на 

положителния имидж на компанията: 

 информационни и публични събития; 

 различни видове информационни, рекламни и обучителни материали;  

 необходимост от разработване и реализация на комуникационни стратегии и 

планове, на рекламни и маркетингови стратегии и др. 

 

 При организация и провеждане на информационни и публични събития - 

отстъпка от цената в размер на 20%; 

 При разработване, отпечатване и доставка на различен вид информационни, 

рекламни и обучителни материали - отстъпка от цената в размер на 20%; 

 

 

2) Цялостно консултиране и информиране за възможностите за получаване на 

безвъзмездно финансиране по различните Оперативни програми през новия 

програмен период 2014-2020 г.: 

 създаване на индивидуален профил за Вашите бизнес нужди и определяне на 

Оперативните програми, от които бихте могли да получите безвъзмездно 

финансиране; 

 осигуряване на предварителна информация за възможностите за европейско 

финансиране;  

 проследяване и навременно информиране за настъпили промени в нормативната 

база – закони, постановления и пр.; 

 

 При разработване на конкретен проект за финансиране по Оперативните 

програми - отстъпка от цената в размер на 20%. 

 

 

3) Ежедневен медиен мониторинг по теми, които са от значение за бизнеса на 

компанията Ви: 

 преглед на водещите печатни, електронни и онлайн медии; 

 предоставяне на документ с важните за бизнеса Ви статии, интервюта, 

анализи и коментари; 

 

 



 

 

+359 894 503 414 ● +359 898 771 022  

office@firstconsulting.bg ● www.firstconsulting.bg  

 

4) Седмичен бюлетин по темата еврофондове и възможности за бизнеса, както и 

информация за бизнес средата в България: 

 седмичен обзор на новините по изброените теми. 

 

 

 

ПРЕКИ ПОЛЗИ ЗА ВАС ОТ КОМПЛЕКСНАТА УСЛУГА „ЛИДЕР В БИЗНЕСА“: 

 

 Постигане на по-голяма разпознаваемост на компанията Ви; успешни събития и 

ефективни информационни, рекламни и обучителни материали; 

 Възможност за привличане на повече клиенти и съответно по-големи приходи за 

бизнеса Ви; 

 Получаване на актуална, вярна и точна информация за конкретния бизнес; 

 Синтезирана и навременна (в повечето случаи дори предварителна, преди 

официалното обявяване) информация, специално съобразена с Вашия индивидуален 

бизнес, относно схеми за безвъзмездна помощ по Оперативните програми, настъпили 

промени и новини; 

 Консултант „на една ръка разстояние“, от когото получавате цялостна концепция за 

бизнес развитие; 

 Спестяване на време и човешки ресурси (двама или трима служители); 

 Оптимизиране на разходите за публичност (новини, материали, събития), както и на 

разходите за разработване на проекти за финансиране от европейските фондове. 

 

 

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:  

 

 Месечен абонамент – 870.00 лв. без ДДС; 

 При еднократно заплащане на сумата за следващите 12 месеца – допълнителни 10 % 

отстъпка. 

 

 

 

Услугата „ЛИДЕР В БИЗНЕСА“ Ви дава възможност да имате ясна и точна 

концепция за публични събития и за информационни и рекламни материали през 

годината; да сте навременно информирани и да имате адекватен бизнес профил за 

възможностите за безвъзмездно финансиране по различните Оператвини 

програми. 
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За да се възползвате от комплексната услуга „ЛИДЕР В БИЗНЕСА“, свържете се с нас 

и получете като БОНУС първата работна консултация!  

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДРОБНОСТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ: 

 

Велислава Ивановска, 0898771022, v.ivanovska@firstconsulting.bg 

Кремена Райкова, 0888347559, k.raikova@firstconsulting.bg  

 

 

 

София, февруари 2015 г.   С уважение:  Велислава Ивановска 

 

        Кремена Райкова 
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